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  .و وفاء بالجميل

سي    يم همي د الحك تاذ عب ى روح األس إل
  .الطاهرة تغمده اهللا برحمته الواسعة

ا سارة           و إلى آل أفراد عائلتي، خاصة ابنتي
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  آلمة الشكر و التقدير

  
  

دآتور           دیر ألستاذي ال د  : أجزل الشكر و التق محم
  .بلعزوقي الذي لم یبخل علي بتوجيهاته القّيمة

ا ل  آم كر  آ وتني أن أش دقائي و  ال یف أص
جعوني  ي و ش وا جنب ذین وقف اتذة ال ي األس زمالئ

  . المتواضعاإلنجازعلى االنتهاء من هذا 
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من أغرب احملاوالت الفلسفية اليت عرفها الفكر الفلسفي اإلسالمي، تلك اليت أقدم              

    ا إي       عليها أبو نصر الفارايب للتاها يف كتـاب    ـوفيق بني فلسفيت أفالطون و أرسطو جمسد

، هدف من خالله إىل إلغاء االختالف الكائن بني مـذهبيهما           اجلمع بني رأيىي  احلكيمني    

 نعلى تبيان االتفاق اجلوهري الذي جيمعهما، منطلقا مـن الفكـرة القائلـة إ             واإلصرار  

احلكمة واحدة يف مفهومها وحدها و بعدها مهما تعددت سبلها و كثر روادهـا عـرب                

ـ              ـالتاريخ، ألن ه   ة ـذا يف الواقع ال يغير هدفها، و إمنا يغير فقط أشكاهلا و طرقها املتبع

 احلقيقـة ألـا     يفأن خيتلف كبار الفالسفة و أئمتها        -على حد رأيه  –ك ال يعقل    ـلذل

            واحدة ال تتعدد، والتعدد املالحظ عادة، يكون ناتج عن البحث و الـت   ى فكري وال يتعـد

  .اسخون يف العلميفهمه إالّ الرال لع عليه إالّ احلكماء و اجلوهر واحد و ال يطّاهر، ألنّالظّ

علمي املتواضع إىل تسليط الضوء علـى       عى من خالل هذا اجلهد ال     نسو بناء عليه      

      ا على حتديد أهماملربرات اليت دفعت أبا نصر الفارايب إىل تبين         إشكالية حمورية تقوم أساس 

، و البحث عما    "فيلسوف اجلمع بال منازع   " فيها إىل حد اعتباره      ةالرتعة التوفيقية و املبالغ   

  .؟وافع معينة وأهداف مقصودةدإذا كانت نزعته هذه جمرد تقليد أعمى أم أا ذات 

و من أبرز األسباب اليت دفعتنا إىل تناول هذا املوضوع هي حمدودية الدراسـات                

ستجالء الغموض الذي يكتنف الرتعة التوفيقيـة عنـد         االسابقة اليت مل تكن قادرة على       

 تقوم  الفارايب و سر حماولته اجلمع بني رأيىي احلكيمني، خاصة إذا علمنا أن هذه الدراسات             

ـ ومن النقاد   إذ أن هناك    . على منطلقات إيديولوجية خمتلفة و مربرات متعددة       دارسني ـال

على رأي جعفـر آل     –ناجحة من الناحية املنهجية أوالً      «هلذه الفكرة، من اعتربها حماولة      

حوايل ( و ليست نظرية رائدة ثانيا، بل هلا أصوهلا القدمية، اليت متتد إىل سريانوس               -ياسني

، حيث حاول كالمها إقامة الدليل      )م533ت  (تلميذ بلوطرخس، و إىل سنبلقيوس      ) م420
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 و هذا ما    )1(»…تفاق الفيلسوفني الكبريين، و لعل الفارايب اطّلع على موقفيهما معا         اعلى  

ذهب إليه أيضا عبد الرمحن مرحبا عندما اعترب هذه احملاولة تقليدا عريقا اتبعه الفـارايب يف                

كما . آلراء الفلسفية املتعارضة اليت جتعل من احلقيقة الفلسفية حقائق متعددة         سبيل توحيد ا  

تسرع الفارايب يف احلكم و عـدم  «مل تكن هذه احملاولة حسب رأي مجيل صليبا إال نتيجة   

و إذا كان هـذا     . )2(»اتصافه بالروح االنتقادية املطلوبة من كل باحث يف تاريخ الفلسفة         

رع و اإلخفاق التام، فإن ألبري نصري نادر خيفف عنـه قلـيال             احلكم يرمي معلمنا بالتس   

يؤول ما ورد يف كتب احلكيمني و يضع كل ثقتـه يف            «ليجعل من الفارايب فيلسوفًا غافالً      

 ليثبت صدق حكمه، و التشبث يف الرأي غالبا ما يظهر لصاحبه أشياء غري              *"اإليثولوجيا"

  .)3(»احلقيقةهي صحيحة فيعتقدها 

ون سبب إخفاق احملاولة الفارابية وفشلها هو اعتماد معلمنا على كتاب           و هكذا يك  

الذي سهل عملية اجلمع بني احلكمني وشجعه على ذلك لكي ال ينتبـه إىل              ا  ـاإليثولوجي

خدع عن ذلك ألن الذي وصل العرب مـن فلـسفة            «كماود بينهما   ـاالختالف املوج 

 وممن  )4(»طنيلوئمة على رأي أفالطون و أف      القا االسكندرانيةأرسطو كان ممزوجا باآلراء     

إن «:  و خليل اجلر اللّذان يؤكدانـه بقوهلمـا   الفاخوريأيد هذا الرأي أيضا و تبناه حنا     

حماولة الفارايب قامت على أساس واٍه، هو اعتقاده بوحدة الفلسفة، و من مثّ فقد كانـت                

                                                           
  .87، ص)1983دار األندلس، : بريوت (، الطبعة الثانية، فيلسوفان رائدان، الكندي و الفارايب، ني جعفر آل ياس1
  .57،58ص) 1951دمشق، (، الطبعة اخلامسة، طون إىل ابن سينامن أفال مجيل صليبا، 2
هو يف الواقع كتاب مستوحى من التاسوعات الرابعة واخلامسة والسادسة ألفلوطني، ونشره ألول مرة فردريك ديتريصي  *

" اخلري احملض"و" يف العامل"هذا إىل جانب جمموعة أخرى من الكتب املنسوبة إىل أرسطو مثل كتاب . 1882بربلني عام 
 ".التفاحة"و
املطبعة : بريوت ( نادر، الطبعة األوىل ي، حتقيق و تقدمي ألبري نصركتاب اجلمع بني رأيىي احلكيمني أبو نصر الفارايب، 3

  .78، ص)1960الكاتوليكية، 
  .106، ص)1970دار العلم للماليني، : بريوت (، الطبعة األوىل، املنهاج اجلديد يف الفلسفة العربية عمر فروخ، 4
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 إنه اعتمد يف توفيقـه علـى        فاشلة لبعد ما بني أرسطو و أفالطون يف الرأي الفلسفي، مث          

  .)1(»"الربوبية" أي ثولوجياياإلكتاب 

 استغربنا من مسائل ثالث     وسطححيتهاو إضافة إىل حمدودية الدراسات السابقة،         

  :تشد االهتمام هي 

 مستحيلة لبعد ما بـني      لسبب إقبال الفارايب على عملية مجع صعبة إن مل نق          : 1

  .سفي و إمجاع الباحثني على اختالفهاأفالطون و أرسطو يف الرأي الفل

2:     اقتناع معظم الباحثني و الدمهم أن سبب اخلطأ يف مسألة اجلمـع  ارسني و توه

 دون أن يبحثوا عن أسباب أخرى       اإليثولوجيايعود أساسا إىل اعتماد الفارايب على كتاب        

  .توضح حقيقة عملية اجلمع و أهدافها

 و واضح يف هذه املسألة، الذي بإمكـان         عدم التفطن إىل وجود خطأ فادح      : 3

املبتدئ يف الفلسفة االنتباه إليه، فما بالك بفيلسوف من طراز الفارايب، و هذا ال يعين أبدا                

أي . أنه معصوم من اخلطأ و لكن اخلطأ الذي نسب إليه ليس من مقامه و ال من مـستواه                 

يقع يف خطأ ساذج يتمثـل يف   أنه ليس العيب يف أن خيطئ الفيلسوف، و إمنا العيب يف أن             

رفض قضية ال خيتلف فيها إثنان، و عليه تسآلنا عن سبب خروج الفارايب عـن القاعـدة                 

املتفق عليها؟ أمل يكن يهدف من وراء آرائه إىل وضع فلسفة توفيقية جديدة ختتلف عـن                

  .تلك اليت كانت معروفة عند اليونان أو عند الذين عاصروه؟

 السـتنطاق   يه األسئلة كلّها على املنهج التارخيي التحليل      و اعتمدنا يف معاجلة هذ    

ات ـاألحداث اليت أثرت يف قرحية الفارايب اخلصبة و حتليل ما جاءت به من آراء و نظري               

 دون التس    بعيد يف حبثنا           رع يف إصدار األحكام بالس لب أو اإلجياب، كما أننا جتنبنا إىل حد

                                                           
، )1982دار اجليل، : بريوت (، اجلزء الثاين، الطبعة الثانية، تاريخ الفلسفة العربية خليل اجلر، حنا الفاخوري، 1
  .105ص
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 ألفالطـون مـا        فكار و نظريات معلّ   نقيب عن األصول االغريقية أل    هذا، الت منا، و نـرد

       ألفالطون و ألرسطو ما ألرسطو، ألن هذا الن  يستصغر  -على ما نعتقد  –راسة  وع من الد 

إالّ أننا جلأنا إىل املنهج النقدي كلّما تطلب األمـر          . من شأن الفارايب و يفقد تناسق آرائه      

  .ذلك لنبين بعض احلقائق اجملهولة

سبة إىل الفـصل    بالن:  فصول رئيسية  ة، تقسيم البحث إىل أربع    و اقتضى املوضوع  

    وفيق يف فلسفة الفارايب وقفنا فيـه علـى أهـم املـؤثرات             األول الذي عنوانه أسباب الت

         االجتماعية و السياسية اليت دفعت مبعلمنا إىل تبين الرتعة الت   طرق إىل  وفيقية، إىل جانب الت

  .سهمت يف ذلكأ اليت يةبهذخمتلف املؤثرات الفكرية و امل

ع بني رأيىي   ـحماولته الرائدة يف اجلم   منوذج من   صناه لعرض   ا الفصل الثاين خص   ـأم

إنكاره اختالف منط حياهتما و عـدم اخـتالف مـذهبيهما           متمثل يف كيفية    احلكيمني  

  . مع االشارة إىل اهلدف من هذا اجلمعاألنطولوجيني

  جلمع بني الفلسفة و امللّة، مـع حتديـد          الفصل الثالث، فتناولنا فيه ا     و فيما خيص

مفهوميهما عند الفارايب و دورمها يف بناء املدينة الفاضلة إىل جانب تبيان أسباب الصراع              

املوجودة أحيانا بني أهل امللّة و أهل الفلسفة الذي غالبا ما أدى إىل الفوضى و الفـساد،                 

  .كالذي ذاق مرارته عصر الفارايب

كـان الفـارايب    ياسي الذي   رابع و األخري، إىل املشروع الس     و تطرقنا يف الفصل ال    

يهدف إىل إقامته على أنقاض الواقع املتردي آنذاك، و إقامة نظام حمكم عـادل ال ميكـن                 

عابه إالّ من خالل فهم نظرية الوجود، و فيض املوجودات وصدور النفس            يفهمه و ال است   

 الفـارايب نظـام     إذ يستمد . املعرفةنسانية، إىل جانب معرفة درجات العقل و حصول         إلا

ب املوجودات و الطبقات االجتماعية املكونـة       تاملدينة من نظام الكون و يقارب بني مرا       

نتهي بالتشبيه اجملازي بني إله العامل و الرئيس الفاضل يف دورمهـا األساسـي              يللمدينة، ل 
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 أجل تكـوين    وتناسب مهمتهما يف تنظيم موجودات الكون و تأليف طبقات اجملتمع من          

  .وحدة متكاملة هلا غاية نبيلة يف الوجود

ـ      يو إذا كانت غاية موجودات الكون ه        حتقيـق   ي النظام، فإن غاية اإلنسان ه

عادة مل يفهمها اجلميع على حقيقتها، مما       إالّ أن الس  . السعادة القصوى اليت خلق من أجلها     

ؤسسوا مدنا ضالة أو جاهليـة      جعل الفارايب يدعو إىل تصحيح آراء الناس حوهلا حىت ال ي          

كما ذكرنا يف هذا الفصل حماولة الفارايب اليت        . نتيجة لذلك، ألنه تبعا لآلراء تتأسس املدن      

قيـادة األمـم    على  ي، و بين مدى اتفاقهما و قدرهتما        ع فيها بني الفيلسوف و النب     ـجيم

  .والشعوب و يف خامتة البحث استخلصنا بعض النتائج
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لبا ما قدرت أعمال باحث بارع بعد وفاته، و كثريا ما رفعت مرتبة فيلـسوف               غا  

و إذا كان هناك من رفعه العلم أعلى مرتبة فهو الفـارايب، و إذا              . حاذق يف زمن غري زمنه    

كان هناك شخص ضاع حقه يف تاريخ العلم فهو الفارايب ألن أعماله مل تر نـور االهتمام                

علما أن حياته مل تكن تعكـس       .  السنني عشرات وفاته   لىت ع و االعتبار إالّ بعد أن مض     

 العديد من   همجا كثريا ما ه   ،حياة فيلسوف قدر حق تقدير، ألنه إىل جانب طبعه االنعزايل         

الفالسفة والفقهاء لعدم توافق آرائه مع آرائهم، حىت أن بعضهم كفّره وأخرجه من دائرة              

إن كان   «البداية والنهاية يف التاريخ   ثري يف كتابه    املسلمني، إذ يقول عنه عماد الدين بن ك       

كما يضيف إىل هذا املعىن صاحب شذرات الذهب        . )1(»مات على ذلك لعنه رب العاملني     

ه فـرِ  العلماء علـى كُ    رباجلملة أخباره و علومه و تصانيفه كثرية، و لكن أكثَ         «نه  إقائال  

2(»هندقِتوز(.  

 قبل معاصريه، حىت تنكشف حقيقة آرائـه و         معاملة الفارايب من  إذًا  هكذا كانت   

 هـ يف مدينة فاراب، يف بالد       259 مولده يف سنة     عدة أعوام على  قيمة نظرياته بعد مرور     

كان «رسطو و يستعيد مرتبته الفكرية ألنه حقيقة        أب إثرها باملعلم الثاين بعد      الترك، و يلقّ  

اضية، و زكي   ة و برع يف العلوم الري     فيلسوفا كامالً، و إماما فاضال قد أتقن العلوم احلكمي        

كان أكرب فالسفة املسلمني، و مل يكن فيهم مـن بلـغ            « كما   )3(»النفس و قوي الذكاء   

                                                           
  .224، ص)مصر، مطبعة السعادة(، اجلزء احلادي عشر، البداية و النهاية يف التاريخبو الفدا بن كثري، أ عماد الدين 1
  بريوت، املكتب التجاري للطباعة و النشـر (، اجلزء الثاين، خبار من ذهـبأذرات الذهب يف ش ابن العماد احلنبلي، 2

  .353، ص)و التوزيع
  .223، ص )1957دار الفكر، : بريوت (، اجلزء الثاين عيون األنباء يف طبقة األطباءبن أيب أصيبعة، إ 3
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هؤالء الفالسفة الذين كانت اعترافاهتم بفضله مبثابة شهادات علنيـة          . )1(»رتبته يف فنونه  

  .كاليت أدىل هبا شيخنا ابن سينا يف مؤلفاته

ترة الزمنية الصاخبة اليت عاشها آنذاك، إذ أن الظـروف          كانت فلسفته عصارة الف   

االجتماعية السياسية والتيارات الدمة ينية قد جعلت قرحيته اخلصبة جتود بنظريات فلسفية قي

يتـه يف   دت براعته وجد  ياسة واالجتماع، معتمدا على طرق ومناهج أكّ      السويف الوجود   

هة هادفة، راح يتـبىن     سفة اليونانية قراءة موج   فبعدما قرأ الفل  . البحث واإلبداع الفلسفي  

اجلمع والتاجلمـع   رسطو، قاصدا من وراء هذاأأفالطون و : الكبار ادهاوفيق بني آراء رو

        ولة العباسـية  توجيه اآلراء حنو هدف واحد للقضاء على االنقسام الكبري، الذي أصاب الد

اعات احلادة، اليت نالت من اجملتمـع       رنار الفنت واحلروب والص   وإمخاد  يف مجيع مستوياهتا    

زاعات املتشعبة، فكّر الفارايب يف وسيلة       من هذه الفنت والن    وللحد. العريب اإلسالمي آنذاك  

جلمع اآلراء وتوحيد الصفوف مبا خيدم األمة اإلسالمية ويقويها حىت تـسترجع عظمتـها              

الفارايب مبثابة األسـباب    وهكذا كانت األوضاع اليت عايشها      . األخرىوهيبتها أمام األمم    

ومبا أن هذه األسباب كثرية وخمتلفـة، ارتأينـا         . املباشرة للتفكري يف اجلمع مبختلف أبعاده     

ضرورة التركيز على األسباب االجتماعية والسياسية من جهـة، واألسـباب الفكريـة             

  .واملذهبية من جهة أخرى
  

  .يةياسة والساألسباب االجتماعي: املبحث األول 
هـ، وانقسمت  )447–232(اين  اسي الثّ بلغ االضطراب ذروته أثناء العصر العب     لقد  

ولة اإلسالمية و تشتتت إىل دويالت وإمارات مستقلة ومتناحرة، فهناك الدولة األموية            الد

                                                           
حممد حمي الدين عبد احلميد ، حققه و علّقه عليه 4 اجلزء ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان أمحد بن حممد بن خلكان، 1
  .239، ص )مكتبة النهضة املصرية: القاهرة (



-      -  10

هـ، واإلخشيدية يف   )447-320(هـ، و الدولة البويهية يف فارس       )397-138(يف األندلس   

ـ    )393-367(احلمدانية يف املوصل    هـ، و   )358-223(مصر و الشام     ب ـهــ ويف حل

 والقرامطة  ،هـ)389-261(هـ، و السمانية يف خراسان و يف ما وراء النهر           )322-407(

إن . )1(هـ)567-297(ومصر ، هـ و الفاطمية يف املغرب)421-286 (اليمامةيف البحرين و 

يف مـصاحل اإلدارة    مل يعد يف مقدورها الـتحكم       إذهذا االنقسام أدى إىل ضعف الدولة،       

            ري احلـسن  واجليش، وال حىت يف مجع مشل املسلمني و توحيدهم، أو على األقل ضمان الس

ففي خضم هذه الظروف القاسية دخل الفارايب بغداد، أيام املقتـدر           . لشؤوم االجتماعية 

 اليت استولت علـى     *هـ، وقد تصادف ذلك مع نشوب ثورة القرامطة       )320-295(باهللا  

  .ست دولتها يف البحرين واليمامة كما ذكرنا آنفاوالطرق املؤدية إىل مكة، وأساملعابر 

       بينما كانت الثورة عارمة، كان الفارايب منشغال بالد حصيل، حيث درس   راسة والت

ـ       غة والنحو العريب على يد أيب بكر الس       اللّ صراينراج، واملنطق على يد احلكيم واملترجم الن 

مث انتقل بعد ذلك إىل مدينة حران، بضواحي العراق األعلـى           . ى بن يونس  مت: املعروف  

ـ : ب والفلسفة على يد احلكيم واملترجم النصراين اآلخر       حيث تلقى علوم الطّ     بـن   ايوحن

ر إىل االرحتال إىل    عبة السائدة آنذاك ببغداد املنهارة، اضطّ     روف الص ظّإىل ال ونظرا  . حيالن

ياسات الفاسدة ووجبت عليه    اس املقام يف الس   من الن  على الفاضل    مِرح«الشام معتقدا أنه    

ولة احلمـداين،   صل بسيف الد  ه إىل دمشق، وات   حيث توج . )2(»اهلجرة إىل املدن الفاضلة   

                                                           
، الطبعة 3، اجلزء العصر العباسي الثاين. تاريخ اإلسالم السياسي و الديين و الثقايف و االجتماعي حسن إبراهيم حسن، 1

  .د . ، ص)1960مطبعة السعادة،: القاهرة (اخلامسة 
  نسبة إىل محدان قرمـط و هو منظّمها الذي التف حوله الفالّحون و أهل احلرف الذين كانوا يعانون من بؤس الفقر  *

  .و استغالل املالكني الكبار
دار : بريوت (، حققه و قـدم له و علّق عليـه فوزي متري النجار فصول منتزعـة أبو نصر الفارايب، 2

  .35ص ، )1972الشروق،
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. هـ، عن عمر يناهز الثمـانني     339:فته املنية هناك سنة   اي أكرمه ورفع مقامه إىل أن و      الذّ

  :اسيني، وهم على التوايلء العبوكان أثناء تلك املرحلة قد عاصر تسعة من اخللفا

در ـهـ، املقت )295-289(هـ، املكتفي   )289-279(هـ، املعتضد   )279-231(د  ـاملعتم

ـ  )329-322(ي ـهـ، الراض)322-320(هـ، القـاهـر )295-320(  يـهــ، املتق

  )1(.هـ)334-363(هـ، املطيع)333-334( هـ، املستكفي)329-333(

ى فيها كـل خليفـة      تارخيية، قصر املدة اليت يتولّ    و يالحظ احمللل هلذه املعطيات ال     

ياسي، وهذا الوضع يفتح شـهية      راهبا الس احلكم، مما يدل على عدم استقرار الدولة واضطّ       

مغول وتتـار   : األعداء لتحقيق مآرهبم يف هذه الدولة املمزقة و غري املستقرة، وهم كثريون           

 االستقرار املـستمر، راحـت      وبسبب ذلك الوهن الناتج عن التشتت وعدم      . وبيزنطيون

ولة العباسية تستعني بالعناصر األجنبية، فاسحة بذلك جمال اإلطالع على أسرارها وتقلد       الد

 ، واسـتمر   وغريهم مناصبها العليا أمام عناصر غري عربية كاألتراك و الدياملة و السالجقة          

     الوضع كذلك إىل أن انتقلت الس لطة كلي      ويالت بل وحىت يف    ا إىل يد هؤالء يف معظم الد

ـ   ولقد استغلت العناصر األجنبية األوضاع للس     . بغداد نفسها  ام أنفـسهم   يطرة على احلكّ

هـ، كما وقـع أيـضا سـنة        306هـ وسنة   303والتمرد عليهم، وقد حدث ذلك سنة       

  )2 (.هـ307

و قد صادفت هذه األحداث املثرية وجود معلمنا ببغداد، فعاينها بكل جوارحـه،             

وال . ال يف تسيري شؤون الدولة    ىل أن دور احلاكم جد هام وفع      إثري من مواقفه    مشريا يف الك  

ميكن أن نتوقع قيام دولة قوية على يد حاكم فاشل وضعيف أمام شهواته وجـشعه، ألن                

                                                           
  .02يم حسن، مرجع سبق ذكره، ص  حسن إبراه1
دار العلم : بريوت (، ترمجة،نبيه أمني فارس ومنري البعلبكي، الطبعة اخلامسة تاريخ الشعوب اإلسالمية كارل بروكلمان، 2

  .259، ص )1968للماليني، 
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صالح الرئيس عام ألهل مملكته، فإذا هفا هفوة تعدى فساده إىل كثري غريه، فيجب أن               «

وألن صالح  . )1(»فيه ثواب من يثبت فيمن يقومهم     تكون الفضائل طباعا وملكات، و يك     

، كما تدل ا على مصراعيهةاب الفوضى واخلراب مفتوحب  وحسن سياسته لن جيعال   هحكم

جون، لساألسواق وهدم   اعليه األحداث التارخيية آنذاك من هجوم على املساجد وإحراق          

ـ " و "ارالـشطّ "اع الطرق، من أمثال   صوص وقطّ إىل جانب ظهور عصابات اللّ     ارينالعي"  ،

، هذا إضافة   ∗على بغداد ورئاستها مدة مخس سنوات     إىل االستيالء    بلغ أمر زعيمهم     الذي

         اس احليوانات واجليـف،    إىل انتشار الوباء واجلوع والقحط والغالء املفرط، حىت أكل الن

. يةبسبب إفالس اخلزينة وفساد النظام اجلبائي ونقص املوارد وكثرة الفنت واحلروب املتتال           

مع يف مجعه يف نفـوس النـاس وغـاب          ل والطّ حب املا فاضطربت شؤون اجملتمع و ساد      

عليه اإلسالم، إذ أضحى كل واحد يـضرب          دائد  عاون على املصاعب و الش    الت الذي نص

ام ، خاصة إذا علمنا أن احلكّ      يف اجملتمعات االسالمية   عرض احلائط القيم األخالقية املطلوبة    

والغريب . قني إىل إرضاء شهواهتم على حساب الرعية املثقلة بالضرائب        أنفسهم كانوا السبا  

   يف األمر، أن د   ارس هذه الفترة الز   منية من حياة الد ـ    اسية الثّ ولة العب ور انية، جيد بوادر التطّ

الز  سواء رغم تدهور األوضاع، حيث تطورت زراعة قـصب            راعي و الص ناعي على حد

وزراعة الق   وصناعته كرالس ،  مح و الش      ان إىل جانب صـناعة     عري و الذّرة و القطن و الكت

احلرير و النسيج و اجللود، و استخراج املعادن وحتويلها و صناعة آالت احلرب، ممـا أدى          

إىل نشاط احلركة التجارية و أصبحت بالتايل دمشق مركزا هاما للقوافل اآلتية من أسـيا               

روات الطائلة اليت كانت مثار هذا النشاط مل تكن         الصغرى و أقاليم ر الفرات، إالّ أن الث       

                                                           
  .35، ص فصول منتزعة أبو نصر الفارايب، 1
اجمللد /املورد، العدد الثالث: ،ضمن"حلكم الصاحل يف نظر الفارايبا"،  للتعمق أكثر يف املوضوع، أنظر، سليم طه التكرييت∗

   99.، ص 1975:الرابع، سنة
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توزع بالعدل على املسهمني فيها، بل تعود أساسا إىل أصحاب رؤوس األموال واحلكام،             

ن افظهرت بالتايل طبقت  . وعاجلفقر و البينما املستخدمون و أصحاب احلرف يتخبطون يف        

ام واألمراء،  نية من جمملها احلكّ   ن، الطبقة األرسطقراطية الغ   ان و متفاوتت  ان بارزت ااجتماعيت

انقسام اجملتمع إىل هاتني الطبقتني املتنافرتني إىل       أدى  و. والطبقة الكادحة العاملة و الفقرية    

 و ساد التفكـك و انتـشرت البـدع          )1(نشوب نار احلسد و الغرية و الكره بني الناس        

ة الرقيق خاصـة    كما ظهرت جتار  . واخلرافات، وظهر أشخاص يدعون النبوة و األلوهية      

اليت دامت أكثر من أربع عشرة سنة أي        ) ثورة الزنج ( منه، إىل أن اندلعت ثورهتم       دواألْس

  .هـ270-هـ255من 

 نفسية فيلسوف حمنـك     يفها  ا أن تؤثر هذه األوضاع كلّ     بيعي جد و يكون من الطّ   

ـ                رة ظل يرقب األحوال ويتحسر على ما جيري، وهو غري راض أبدا، فجادت قرحيتـه الني

  ياسة و االجتماع، حاول من خالهلا تصحيح أبسط األمور ليصل يف األخري            بأفكار يف الس

فاالنطالق من العلل واألسباب العميقة هو مبدأه واقتناعه يف حبـث           . إىل أعقدها وأصعبها  

املسائل املطروحة، وال تكون هذه البداية إال بتوجيه آراء الناس وتصحيحها ملعرفة األشياء             

و تصبح على هذا األساس وحدة التصور والفهم ضـرورة ملحـة لتـبين              . قتهاعلى حقي 

دة منا وإقامة مدينته على علم صائب و حكمة موح        املشروع االجتماعي الذي يف ذهن معلّ     

            راعات ومزاوجة الفلسفة النظرية بقوة التعقل واملشاهدة، ألن للفلسفة دور يف احلد من الص

األشـياء املـشتركة إذا     «ى اخلالفات الفكرية، باعتبار أن      املختلفة، وميكنها أن تقضي عل    

كانت معلومة برباهينها مل ميكن أن يكون فيها موضع عناد بقول أصال، ال علـى جهـة                 

فحينئذ يكون للمعاند ال حقيقة األمر يف نفسه ولكن         , املغالطة وال عند من يسوء فهمه هلا      

                                                           
  .400 حسن ابراهيم حسن، مرجع سبق ذكره، اجلزء الرابع، ص1
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معلومة مبثاالهتا اليت حتاكيها، فإن مثاالهتا      ما فهمه هو من الباطل يف األمر، فأما إذا كانت           

قد تكون فيها مواضع للعناد، وبعضها تكون فيه مواضع العناد أقل، وبعضها تكون فيهـا               

مواضع العناد أكثر، وبعضها تكون فيها مواضع العناد أظهـر، وبعـضها تكـون فيـه                

  )1(.»أخفى
  

  .األسباب املذهبية و الفكرية: املبحث الثاين 
اسي، بعـد أن    ينية يف الفترة الثانية من احلكم العب      ألوضاع الفكرية و الد   تدهورت ا 

  هـ، اليت نشطت فيها احلركـة      )232-132(قي يطاوالنه يف فترته األوىل      كان اجملد والر

العلمية، خاصة يف عهد املأمون الذي اهتم بالترمجة ونقل العلوم املختلفة إىل اللغة العربية،              

ـ          فأصبحت الفلسفة اليون   ر انية متداولة بني صفوف املشتغلني بالعلوم العقلية، األمر الذي أثّ

  .يف تعاليم عدة فرق إسالمية آنذاك منها املعتزلة

كما ظهرت مناقشات وجمادالت عديدة عرب ندوات ومدارس منها مدرسيت البصرة           

  وبغداد، حيث انصب    من  ئيسية للعقيدة اإلسالمية وما نشأ عنها      اجلدال حول األصول الر 

  فروع، مما أد    قاق بني خمتلف التيارات الفكرية و املذهبية وتعصب        ى بدوره إىل إحداث الش

  .ي الواقعدهذه األخرية آلرائها و انتصارها على حساب تر

ـ      ـدت من عه  ـرة اليت امت  ـفالفت ـ    ـد املأمون مـثال إىل غاي ق ـة عهـد الواث

 على الناس، وكل من ال يقول ضت حينها تعاليم املعتزلة و آراءها  ِرفُ) هـ232-هـ198(

خبلق القرآن يشنق بأمر من اخلليفة، إالّ أنه سرعان ما ينقلب األمر يف عهد اخلليفة املتوكل                

ة ها أيضا متتع أهل الـسن     ئالذي أمر بعدم القول خبلق القرآن، و أثنا       ) هـ247-هـ232(

                                                           
دار : بريوت ( نصري نادر، الطبعة الثانية لبري، قدم له و علق عليه أراء أهل املدينة الفاضلةكتاب آ أبو نصر الفارايب، 1
  .148، ص)1968ملشرق، ا



-      -  15

     هاد حىت جمي  ضطّاليعة من القهر و ا    حبرية كبرية بينما اشتكى أهل الش    ء بين بويه، فاشـتد 

ة        . راع إذا بني هاتني الفرقتني و حىت بني احلنابلة و خصومهم          الصو مـا زاد مـن حـد

ات كانت  راعات اليت كانت تطبع بغداد أيام قيام الفارايب هبا، هو أن هذه املدينة بالذّ             الص

للحنابلة  للشيعة يف مركزين هامني مها باب الطاك و الكرخ، كما أا كانت موطنا               موطنا

  .يف الوقت ذاته

هـ و استيالئهم على هذه املدينة العريقة مبثابـة         334و كان قدوم البويهيني سنة      

احلنبلي الذي ازدادت فعاليته و كثر عدد مسانديه الـذي          املذهب  التعزيز املنتظر من قبل     

ةلهم كلما حلت ذكرى التعذيب اليت لقيها ابن حنبل يف ظل اخلالفة املعتزلييشتد تكت.  

جتاهات، كلما انقسم الناس إىل مجاعات      الو املالحظ أنه كلما تعددت املذاهب وا      

يف جمال الفقه على سـبيل      أيضا  و فرق و بعدت املسافة بني آرائهم، وهذا التعدد نلحظه           

هـ منتـشرا يف العـراق،      )150-80(فقد كان مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان        . املثال

هـ، إمام أهل املدينة، منتشرا يف احلجـاز، مث         )179-93(ومذهب اإلمام مالك بن أنس      

ظهر مذهب اإلمام الشافعي، و اتبعه ناس كثريون يف بالد الشام ومصر فيما بعد، مث ظهر                

هـ، مبذهبه السلفي ببغداد يف عصر رواج آراء املعتزلة         )241-164(اإلمام أمحد بن حنبل     

  .وسلطتهم املعرفية

ـ     رواد التصو  كما عاصر الفارايب جمموعة من     روا يف آراء النـاس     ف األوائل ممن أثّ

ووجهوها توجهات خمتلفة و متعارضة يف أغلب األحيان إن مل نقل معارضة ملا ميليه الدين               

احلنيف و ما يقبله العقل السليم، علما أن التصوف يف بدايته كان عبارة عن تعبري بـاطين                 

إالّ أن مغاالة الصوفية يف الـدعوة       . لسنةعن اإلسالم و حقيقة شريعته و أساسه القرآن و ا         

إىل الزهد و التقشف و الترغيب يف حياة احلرمان من متع الدنيا و مباهجها أصبحت دعوة                

قل من حرم زينة اهللا اليت       «جتاوزت كل تصور تقتضيه تعاليم اإلسالم، ألن اهللا تعاىل يقول         
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يف احلياة الـدنيا خالـصة يـوم        ين آمنوا   اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، قل هي للذّ        

فكان إذا معلمنا قد وصلته آراء الصويف يزيد البسطامي يف الفناء و هي حالة              . )1(»القيامة

عور بذاته مع شعوره ببقائه      روحية يفقد حينها الش    ةيتوصل فيها صاحبها عن طريق رياض     

 اإلرادة اإلنسانية وبقـاء     باهللا، إذ يفىن عن إرادته ليبقى بإرادة اهللا و يتحقق بالتايل من فناء            

ن املتصوف يف حالة الفناء هـذه       إليس هذا فقط، بل     . اإلرادة احلقيقية اليت هي إرادة اهللا     

 وعيـه    فقـد   بشطحات الصوفية يكون إثرها قد     ىتصدر عنه ألفاظ و عبارات أو ما يدع       

  .)2(»ال إله إالّ أنا فاعبدوين، سبحاين ما أعظم شأين«: كقول البسطامي

آراء أيب منصور احلـالج حـول نظريتـه يف    ب معلمنا قد مسع بالتأكيد كما يكون 

احللول و هو صورة من صور االحتاد اليت تندمج فيها الطبيعة اإلنسانية يف الطبيعة اإلهليـة                

 يف ىفلقيت هذه اآلراء و النظريات الـصوفية املتطرفـة صـد   . حىت تصري حقيقة واحدة  

 ا و استنكا     أوساط النحيث أعلـن   . را يف أوساط الفقهاء و الفالسفة     اس كما لقيت رفض

اخلوارج وأهل السنة واألشاعرة عدوانا على  الصوفية و نشأ خالف بني الـذين يـرون                

 املتصوفة، والذين أصبح الدين لديهم ال يعين إالّ رسوما وأشكاالً           مأنفسهم محاة الدين وه   

وقفا وسطًا يف شأن التصوف وينشئ فراح معلمنا يتبىن م. ال حياة فيها و هؤالء هم الفقهاء 

نظريته اخلاصة و هي نظرية االتصال اليت تقوم على أساس عقلي أوالً مث روحـي ثانيـا،                 

سم، و إمنا هو دراسة و تأمل مث عمل على تطهري           وليس أساسها جماهدة النفس و حماربة اجل      

قه دون أن حيدث    النفس من ملذات الدنيا و االتصال هنا جمرد ارتباط بني اإلنسان و خال            

االمتزاج بينهما بينما املتصوفة جيعلون من العبد و الرب وحدة غري منفصلة، و ال يتميـز                

  .بذلك اخلالق عن املخلوق و هذا اخللط غري مقبول و يعترب غلوا مفرطًا
                                                           

  .32 سورة األعراف، آية 1
  .40، ص)1968دار املعارف، : القاهرة (، الطبعة الثانية، منهج و تطبيق. يف الفلسفة االسالميةبراهيم مذكور، إ 2
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و هذا الصراع املذهيب سواء كان فقهيا أو عقائديا، جتنب املعلم الثاين اخلوض فيه،              

علمنا مع هذه اجلماعة أو تلك ومل ينصر هذا الرأي أو ذاك، بـل رفـض                فلم ينسق إذا م   

ويف . كانت سببا لتفريق الناس و تظليـل آرائهـم   حبسبه رفضا باتا تلك الصراعات، ألا

املقابل رأى أنه من واجب احلاكم مطاردة كل الـذين يزرعـون الـشكوك يف نفـوس                 

خاصة، إما بإخراج من املدينـة أو       بعالج كل صنف منهم مبا يصلحه       «املسلمني، فطالبه   

   )1(.»بعقوبة أو حبس أو بتصريف يف بعض األعمال وإن مل يسعوا له

و جتدر اإلشارة إىل أن أكثر هذه الفرق واملذاهب كانت ذات أهداف سياسـية،              

إخـوان الـصفاء    "تصرح هبا أحيانا وختفيها أحيانا أخرى، وراء أقنعة خمتلفة، كما فعل            

ولة يعة الذين ناهضوا سيطرة الفرس وأرادوا ختليص الد       م من بعض الش   ، وه "وخالن الوفاء 

  دفهم من وراء ذلك     وكان ه . خل األجنيب العباسية من التد   اسـيني  القضاء على احلكام العب

وإعادة السلطة  كما ذكرنا سابقا ياسي أمام األجانبأنفسهم وهم الذين فسحوا اجملال الس

  .هم أهل البيتألصحاهبا الشرعيني يف نظرهم، و

   إن هذه اخلالفات والص   ياسية اليت ناءت عاصمة اخلالفة     راعات ذات األهداف الس

بغداد حتت ثقلها، مل تعمل على استقرار البالد، بقدر ما عملت على تدهورها وتـشتيت               

جبهة السلطة املستفيدة من تلك     : وقد أدى ذلك إىل ظهور جبهتني متناحرتني      . آراء أهلها 

اظا على نفوذها، و جبهة املتصدين لتلك اخلالفات وقد كان الفارايب أحـد             اجملادالت حف 

   .ممثليها

                                                           
 املطبعة :بريوت (وقدم له و علّق عليه فوزي متري النجار، الطبعة األوىل  ، حققهلسياسة املدنيةكتاب ا أبو نصر الفارايب، 1

  .106ص ، )1964الكاثوليكية، 
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لقد انقسمت الفلسفة اليونانية إىل قسمني رئيسيني من خالل ما درسه الفالسـفة             

ممـا أدى إىل انقـسام املدرسـة الفلـسفية          . املسلمون عن أفالطون و تلميذه أرسـطو      

 قسم مـشائي أرسـطو طاليـسي، وقـسـم          ؛ـاسينياإلسـالميـة إىل قسمني أس   

و هذا االنقسام عمومـا أحـدث       . أفالطـوين، و القسمان ممتزجان باألفالطونية احلديثة     

تشكيكًا يف وحدة الفلسفة أو باألحرى يف وحدة احلقيقة الفلسفية، و جتنبا من الوقوع يف               

آراء أفالطون و أرسطو مهمـا      ثنائية احلقيقة الفلسفية وتعددها، راح الفارايب يبين اتفاق         

غرضهما مبا أعطياه غرض واحد وإما إمنا التمسا إعطاء فلسفة واحدة           «كان الثمن، ألن    

وألن غاية الفلسفة هي احلق، ومبا أن احلق واحد، ال ميكن أن يتعدد ويتكاثر،              . )1(»بعينها

 كـل   وعليه فمن الضروري أن جتتمـع     . فقد وجب أن تكون البحوث كلها متجهة حنوه       

اآلراء الصحيحة عند نقطة واحدة، تتجسد فيها الوحدة الفلسفيامةة الت.  
  

  .إنكار اختالف منط حياة احلكيمني: املبحث األول
ة اجلمع بني آراء احلكيمني اليونانيني املربزين، امك املعلم الثاين يف عمليلقد 

وهبذا الصدد ذكر . كليعلى أن ما بينهما من اختالف، إمنا هو اختالف شجاهدا وبرهن 

أكثر أهل زماننا قد حتاضوا وتنازعوا يف حدوث العامل وقدمه، وادعوا أن بني «: أن

احلكيمني املقدمني املربزين، اختالف يف إثبات املبدع األول، ويف وجود األسباب منه، ويف 

املدنية أمر النفس والعقل، ويف اجملازات على األفعال خريها وشرها، ويف كثري من األمور 

أردت يف مقاليت هذه أن أشرع يف اجلمع بني رأييهما، واإلبانة عما يدل . واخللقية واملنطقية
                                                           

دار : بريوت (، حتقيق و تقدمي و تعليق جعفر آل ياسني، الطبعة األوىل حتصيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
  .98، ص )1981األندلس، 
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رتياب عن الك و اعليه فحوى قوليهما، ليظهر االتفاق بني ما كانا يعتقدانه، و يزول الش

قلوب النن مواضع الظّاظرين يف كتبهما، وأبيكوك يف مقاالهتما، ألننون ومداخل الش 

هبذه األلفاظ البسيطة . )1(» ما يقصد بيانه، وأنفع ما يراد شرحه وإيضاحهذلك من أهم

غة املسترسلة يفصح معلمنا عن هدفه القريب من عملية اجلمع بني آراء احلكيمني دون واللّ

أن يصرح عن غايته العميقة و الدفينة أال و هي تقريب احلقيقة الفلسفية من احلقيقة 

ين، و لغة الفلسفة، و دراسة الفلسفة ق له لغتان أساسيتان و مها لغة الدالدينية، ألن احل

ر عنه بطرق خمتلفة ين حق و يعبَّواجب وليس بدعة و طريقها الربهان العقلي، كما أن الد

معاداة الفلسفة عدم هلذا جيب . ة و الثقافيةاس و اختالف قدراهتم الفطريطبيعة النإىل  نظرا 

  .طأ و بدعةألن معاداهتا خل

بعد أن أفصح الفارايب عن هدفه من عملية اجلمع هذه حاول تفسري تضارب اآلراء 

   :و أرسطو بإرجاعها إىل ثالث فرضيات أساسية حول فلسفة أفالطون

إما تعريف الفلسفة املتداول غري صحيح، أي أن مفهومها متعدد ومتنوع لـدى              −

  .اء بشأاالفالسفة، مما يؤدي بالضرورة إىل اختالف احلكم

و إما أن إمجاع الناس و اتفاقهم على أن أفالطون و آرسطو فيلـسوفان، هـو                 −

  .افتراض خاطئ، على أساس أن الفلسفة ذات هدف واحد، ومها اللّذان أسساها

و إما أن املعتقدين بوجود االختالف بني أفالطـون و آرسـطو، ال يعرفـون                −

  )2(.ختالف املزعوم إال ظنا و ومهاالفلسفة وال يفرقون بني احلق والباطل، وما اال

                                                           
املطبعة : بريوت ( ، حتقيق و تقدمي ألبري نصري نادر، الطبعة األوىلاجلمع بني رأيي احلكيمنيكتاب   أبو نصر الفارايب، 1

  .79ص ، )1960الكاثوليكية،
  80. املصدر نفسه، ص 2
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و كما هو معلوم اختار الفارايب االفتراض األخري، وانطلق منه، لتأكيـد نظريتـه              

فـانتقى مـن    . رسطو، رغم اختالفهما اجلوهري   أاملتمثلة يف اجلمع بني آراء أفالطون و        

بـدع  آرائهما ما توافق مع هذه الفكرة وأكدها كمسألة قدم العامل وحدوثه، وإثبـات امل             

األول وأمور النفس والعقل ومسألة اإلجازة على األفعال، ومسائل أخرى يف األخـالق             

الربوبيـة  هذه املسائل اليت قرأها معلمنا يف مصادرها األصلية واستعان بكتاب           . والسياسة

رسطو و هو الذي سهل عليه عملية اجلمع اليت طلبها، بغرض           أ املنسوب اىل    ]لوجياإيثو[=

القائم بني احلكيمني، ودحض احلجة اليت طاملا استند إليها املشاغبون مـن            دفع االختالف   

  .أهل الفرقة

فقد بلغ عدد املسائل اليت اختارها الفارايب لبيان اتفاق احلكيمني وانتفاء التعـارض             

ها كلها، فقد ال يتسع حبثنا لذلك، مث        إليو لن نتطرق    . بني فلسفتيهما، ثالث عشرة مسألة    

وضع إملام بقدر ما هو موضع استدالل، وتكفي هلذا الغرض، اإلشارة إىل            ن املوضع ليس م   إ

  :مسألتني هامتني، مها

  .اختالف مسار حياهتما وأسلوهبما يف العيش −

  .املوقف األنطولوجي لكل منهما −

ىل اختالف أفالطون و أرسطو يف منط عيشهما اختالفا عرضـيا           إلقد نظر معلمنا    

ع بأسـباب العـيش     س عليه، ألن أرسطو الذي متت     فقط وليس جوهريا، والعرضي ال يقا     

بيعة، كانت زائـدة عنـد      وأفالطون الذي أعرض عنها، ليس إال دليال على أن قوى الطّ          

من أفعلهما املباينة، وسريمها املختلفـة، ختلـي        «أرسطو وناقصة عند أفالطون، إذ كان       

 من أقاويلـه منـها      أفالطون عن كثري من األسباب الدنيوية ورفضه هلا، وحتذيره يف كثري          

رسطو طاليس ملا كان يهجر أفالطون، حىت استوىل على كثري من أوإيثاره جتنبها، ومالبسة   

األمالك وتزوج وأولد وتوزر للملك اإلسكندر وحوى من األسباب الدنيوية، ما ال خيفى             
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عتقادين الفظاهر هذا الشأن يوجب الظن بأن بني ا       . على من اعتىن بدرس كتب املتقدمني     

  )1(.»الف يف أمر الدارينخ

و عليه يكون األمر ظاهرا فقط للعيان، أما احلقيقة فغري ذلـك، ألن أرسـطو مل                

ـ   مع أستاذه، الذي حتد خيتلف ال إىل ث يف كتبه عن ذلك الذي يعيش منعـزال، غـري مي

مع، لوك على الفرد واجملت   لبية هلذا الس  ن النتائج الس  وأكثر من ذلك، بي   . االجتماع واملعاشرة 

 األولوية فس ولكنه أعطى تربية الننيوية، ألن الـنفس حتتـاج إىل   قبل التمتع باألسباب الد

وتقوميها أول ما يبتدئ به اإلنسان حىت إذا أحكم تعديلها وتقوميها، ارتقى منها             «إصالح،  

رسطو قد عمل بتعاليم أستاذه ونصائحه اليت جاءت        أو هذا يعين أن     . )2(»إىل تقومي غريها  

ال يف ترويض نفسه وإصالحها مث مسح هلا        ياسات واألخالق، حيث شرع أو    الس: تابيف ك 

  .ات احلياةباالستمتاع مبا ترغب فيه من ملذّ

فمن تأمل هذه األحوال علم أنه مل يكن بـني الـرأيني و االعتقـادين،               «و عليه   

 وزيادة فيها   وأن التباين الواقع هلما كان سببه نقص يف القوى الطبيعية يف أحدمها،           . خالف

 إذ األكثرون قد يعلمون ما هو آثر و أصوب وأوىل، غري أم ال يطيقونه وال                …يف اآلخر   

هبذه الطريقة، وهبذه احلجة    . )3(»يقدرون عليه، و رمبا أطاقوا البعض وعجزوا عن البعض        

ولكن أال  . دحض معلمنا االختالف القائم بني الفيلسوفني اليونانيني من حيث منط حياهتما          

حيق لنا، يف عصرنا هذا أن نستغرب من هذا التربير الساذج مهما كانت دواعيه ومهمـا                

  .كانت الغاية منه ؟

                                                           
  .83 أبو نصر الفارايب، املصدر نفسه، ص 1
  .83 املصدر نفسه، ص 2
  .84 املصدر نفسه، ص 3
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إننا نعلم أن االختالف عميق بني فلسفيت احلكيمني، كما نعلم أن املعلم الثاين هو              

ن هلم أن الفرق شاسع     هلذا نقف موقف خصومه املعاصرين الذين تبي      . اآلخر على دراية به   

 املعلم األول وشيخه أفالطون، وحنن نعتقد أن املعلم الثاين مل يقع يف هذا اخلطأ سهوا                بني

    حيلة متكنه من حتقيق رغبته      -كما ذكر اجلابري  –ارسني، بل كان    كما اعتقد الكثري من الد 

، بإثبـات عـدم     )مناطقة و فالسفة  (=الدفينة املتمثلة يف مجع صفوف أهل النظر العقلي         

ألننا جند معلمنا يستدرك األمر متحايالً على معشر        . فلسفة إىل حد بعيد   اختالف إمامي ال  

وجه من الوجوه وجهة من اجلهات بني الطريقني،         ب أنه البون «نه ال يدعي    إالفالسفة قائال   

ألنه يلزمنا عند ذلك، أن يكون قول أرسطو طاليس و مأخذه و سلوكه، هي بأعينها قول                

و لكنا ندعي أنه ال خالف بينهما يف        . ك حمال و شنيع   و ذل . أفالطون و مأخذه و سلوكه    

  .)1(»األصول و املقاصد
  

  .إنكار اختالف مذهبيهما األنطولوجيني: املبحث الثاين
 آرائهمـا  و دائما يف إطار دحض االختالف بني احلكيمني، راح الفارايب جيمع بني             

لـى اإلدراك احلـسي، ألن      رغم أنه يعلم أن أفالطون رفض املعرفة القائمة ع         ةولوجيطاالن

الظن ال ميكـن أن يكـون       «كما رفض املعرفة الظنية ذلك أن     . موضوعات احلواس متغرية  

فاملعرفة تتطلب إدراك العلل القصوى وهو ما ال ميكـن حتقيقـه إال             . )2(»موضوع العلم 

وبناء على هذا فإن املعرفـة      . بالعقل، ولذلك فإن جمرد اإلميان و االعتقاد ال يشكل معرفة         

ـ     ية، وهي بالت  عند أفالطون ليست سوى معرفة املفاهيم الكلّ       س و ال   ايل ال ميكن أن تؤس

  .تستوعب إال بالعقل وحده، وهكذا يكون أفالطون قد ج منهج سقراط يف احلقيقة
                                                           

  .88 املصدر نفسه، ص1
2  Platon, La République, Traduction nouvelle avec introduction et notes par Robert Baccou (Paris : Librairie 

Garnier frères, 1945) Livres VII, paragraphe 478. 
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إن هذه املفاهيم الكلية، هي اليت أطلق عليها أفالطون إسم املثل، من حق يف ذاتـه                

إا حقائق موضوعية مـستقلة بـذاهتا أي        . وهكذا دواليك وعدل يف ذاته ومجيل يف ذاته       

جواهر عقلية جمردة، خالدة و ثابتة، خارجة عن إطار الزمان واملكان احملـسوسني، ومـا               

املوضوعات احلسية سوى نسخا عنها مرتبطة هبا عن طريق املشاركة أو احملاكاة، حيـث              

ث فئات الكربى اليت تنقسم إليها تشترك كل فئة من األشياء أو القيم أو الصفات وفق الثال          

  .املثل األفالطونية و تسمى بإمسه

ولوجيـة حتـت جمهـر النقـد        طو مع جميء أرسطو وضعت نظرية أفالطون األن       

والفحص، وراح هذا األخري حياول التغلب على أشكال القصور اليت الحظهـا عليهـا،              

" نسخ"إن األشياء   : فالقول. كعجزها عن تفسري وجود األشياء، وعالقة هذه األشياء باملثل        

وحـىت  . من املثل وهي تشاركها، ال يوضح نوع العالقة الرابطة بينها وال كيفية املشاركة            

لإلنسان، فكيف نشأ عنه اإلنسان الذي نراه ؟ وإذا سـلمنا أن  " مثاال"إذا فرضنا أن هناك   

رضنا إمكانيـة   لألشياء فكيف نشأت األشياء من هذه املثل ؟ كما أنه إذا افت           " مثال"هناك  

شرح وجود األشياء باملثل، فإنه يبقى من غري املمكن شرح حركتـها، ألن املثـل الـيت                 

  .*حتاكيها تتسم بالثبات واخللود

رسطو هلا، نستنتج أن أو من هذا العرض املختصر لنظرية املثل عند أفالطون وانتقاد 

ـ        . االختالف بينهما ثابت   تالف، وعمـد إىل    إال أن الفارايب جترأ على دحض ذلك االخ

، املنـسوب إىل  ]ولوجيايثأ [كتاب الربوبيةعلى  كما ذكرنا التقريب بني رأييهما، معتمدا

وجتدر اإلشـارة   . ز على القضايا اليت ختدم غايته، وأمهل القضايا األخرى        وقد ركّ . آرسطو

األفكار إىل وجود خلل يف جممل  أثناء إطالعه على الكتاب املذكور إىل أن املعلم الثاين تنبه

                                                           
* Voir Aristote, Metaphysique, tome I, livres A-Z, traduction et notes par Jules Tricot (Paris : librairie 

philosophique J. Vrin, 1933). Page 990 b. 
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ومع ذلك جنده قد عمد إىل جتـاوز    . الواردة فيه، مقارنة مبا قرأه يف كتب أرسطو األخرى        

  :هذا التضارب باللجوء إىل ثالث فرضيات ممكنة هي 

  .إما بعض أقوال آرسطو متناقضة −

  .و إما بعض اآلراء الواردة يف الكتاب هي آلرسطو وبعضها ليست له −

  .ق بواطنها حىت و إن اختلفت ظواهرهاو إما ملعاين أقواله تأويالت تتف −

إال أن معلمنا استبعد االفتراضيني األولني، العتقاده أن واضع املنطـق ال يقـع يف               

  .رسطو وليست لغريهأل هي وبيةكتاب الربتناقض، وأن اآلراء الواردة يف 

وفيـق بـني آراء     فتراض األخري، يف سبيل اجلمـع و الت       الو هكذا استبقى معلمنا ا    

ني، وتأويل ما جاء يف كتبهما تأويال باطنيا تارة، وتفادى ذكر بعـض املـسائل،               احلكيم

 لشهرهتا وقد استغنينا«: وقد صرح بذلك قائال. املشككة يف قيمة ذلك اجلمع، تارة أخرى

عن اإلعادة، مثل ما فعلنا بسائر األقاويل، حيث أومأنا إليها وإىل أماكنها وخلينا ذكرها،              

ر الفارايب عدم خوضه يف     هكذا بر .)1(»ل هلا، ملن يلتمسها من موضعها     بالنظر فيها والتأوي  

ن، يف احلقيقة، الفرق الشاسع بني فلسفة أفالطون وفلسفة آرسطوبعض املسائل اليت تبي.  

و من هذا يكون الفارايب قد أجهد نفسه يف اجلمع بني رأيي احلكيمني، أفالطـون               

 بذكر بعضها، لتأكيد االختالف بينـهما،       وقد اكتفينا . رسطو باخلوض يف عدة مسائل    أو

يف توفيقه بـاطين    «من جهة، وطريقة جتاوز الفارايب له وإنكاره، من جهة أخرى، إذ كان             

      الرتعة وباطين اهلدف، فقد عمل على الت  ظريات ورأى أن املذاهب واحدة يف      قريب بني الن

كل صعوبة، وتقلب بني     مفتاح   هوعمد إىل التأويل، بل جعل    .  واحدة يف حقيقتها    و باطنها

رسطو، و تارة أخـرى     أفكان تارة أفالطونيا، جير إليه      . رسطو طاليسية األاألفالطونية و   

                                                           
  105.، ص يي احلكيمنياجلمع بني رأكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
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رسطو طاليسيا جير إليه أفالطون، ومر على بعض العقبات مرور الكرام، وكأننـا بـه ال                أ

ن  وال يريد أن ينتبه إليها القارىء، وكل ما يريد هـو لفـت النظـر إىل أ                 ايعريها اهتمام 

و بالتايل كانت قراءته للحكـيمني ذات طـابع موجـه           . )1(»اهراخلالفات ال تعدو الظّ   

اجلمع بـني   «رجة األوىل، حيث خطط يف ذهنه هدفا واضحا، يتمثل يف           يديولوجي بالد إو

  )2(.»آراء معاصريه والعمل على توحيد الرؤية الفلسفية

قام به أمرا ضـروريا  و عليه فقد جاء خطاب الفارايب واضحا ومقصودا، وكان ما       

ومطلوبا، إلثبات وحدة الفلسفة واجتماع آرائها على حقيقة واحدة، وأضحى اجلمع بني            

ضرورة سياسية، مادامت الفلسفة هي اليت ستكون أساس احلكم الصاحل، مـا            «احلكيمني  

دام احلكم الصاحل ال يكون كذلك، إال إذا قام على آراء صائبة، أو على األصح، على آراء                 

ن أن ينتفي معها كل خالف يف الرأي، ما دام املقصود بالدرجـة األوىل هـو فعـل                  ميك

ة منذ بداية نـشأهتا     ق األم م الذي فر  ختالف، ذلك الس  البعاد اجلدل وا  إاإلمجاع ذاته، و    

  )3(.»والذي يفرق اآلن قوى اجملتمع مبختلف مشارهبا

 اجلمع هذه، بقـدر مـا       يف األخري نستنتج أن الفارايب، مل خيطء ومل يسه يف عملية          

جعل منها حجر األساس، الذي بفضله جيمع مشل أهل الفلسفة املتناحرين فيمـا بينـهم،               

ويعيد ثقة الناس يف الفلسفة و حيببهم يف آراء أهلها، بعد أن تشتت آراؤهـا وتبعثـرت                 

إال أن الفـارايب    . نظرياهتا، لتصل كل واحدة منها إىل حقيقة تتالءم و أغراض أصـحاهبا           

 هذا التشتت والتقسيم على كل مستوياته، ألنه ال يعمل على قوة األمة، بقدر مـا                رفض

  .يزيد من ضعفها وهالكها

                                                           
  .106، ص تاريخ الفلسفة العربية الفاخوري حنا، اجلر خلييل، 1
  .90، ص حنن و التراث اجلابري حممد عابد، 2
  .94ص ، )1986دار الطليعة، : بريوت (، الطبعة الثالثة الفلسفة السياسية عند الفارايب بنعبد العايل عبد السالم، 3
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أشرنا إىل أن الفارايب درس الفلسفة اليونانية واستوعب مقاصدها وتـوىل شـرح             

 ممهـدا   غوامضها إىل أن لقب باملعلم الثاين، وبينا كيف راح يتبىن شعار توحيد الفلـسفة             

ملواقف حامسة يف حياته الفكرية ونظرياته الفلسفية، منها اليت كان فيها واضحا وصـرحيا،              

فقد كان صرحيا مثال يف حتديـده مفهـوم الفلـسفة           . ومنها اليت كان فيها ملمحا فقط     

واملقصود منها، وضرورهتا يف بناء اجملتمعات الفاضلة ودورها يف بلوغ أقـصى درجـات              

 مترددا يف حتديده مفهوم امللة وعالقتها بغريها من الصناعات واملواضيع، الكمال، بينما بقي

إذ أحيانا يقول إـا تـشبه        .وأثرها يف صالح األمم أو فسادها، وله يف كليهما ما يعلله          

 ها تكاد ترادف الدين وتردده هذا ليس إالّ نتيجة إصرار         إالفلسفة، و أحيانا أخرى يقول      

كأنه حيدد مفهـوم    .  امللّة من جهة و الفلسفة من جهة أخرى        على اجلمع و التقريب بني    

 كما نضيف إىل هذا، تردد الفارايب و عدم دقته يف حتديده            . مبا يقارب مفهوم الثانية    األوىل

ا تابعة للفلسفة يف الزمن، إالّ أنه سرعان مـا          إمن حصول امللّة ذاهتا، إذ جيزم يف القول         ز

و حنن يف دراستنا هذه سنقف      . حدوث الفلسفة بعد امللّة   نه بإمكان   إيقول يف مكان آخر     

إىل هذه اآلراء الفارابية بالشحليلرح والت.  

و قبل أن حندد يف هذا الفصل العالقة بني الفلسفة وامللة، و كيفية اجلمع بينـهما                

وتبيان الغرض منه، جيب علينا أوال توضيح املقصود من الفلسفة عند الفارايب وأمهيتـها،              

، وما املطلوب من    نا دورها يف معرفة احلق     دعا إىل حتصيلها من خالل نصوصه مبي       وكيف

عادة القصوىصاحبها فعله من أجل بلوغ الس.  

نوع يْعلَْم وال يْعملْ، مثل علمنا أن العامل        : إن املعرفة على حد رأي الفارايب نوعان        

أي أن  . اعة الوالدين حسنة  حمدث و أن اهللا واحد، ونوع آخر يعلم ويعمل، كعلمنا أن ط           
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ارة عن علم نظري وعلم عملي، ومن العلمني يأتلف العلم الذي يسمى فلسفة             ـاملعرفة عب 

  .أو حكمة

و الفارايب بصفته فيلسوفا ملتزما، محل نفسه مسؤولية إفهام الفلسفة وتبيان احلق،            

اء العلـم   وسـعيا ور  . إلصالح األوضاع وإرشاد الناس، إىل ما هو أنفع وأمجل للجميع         

          واملعرفة وليس وراء الكسب واملال، انشغل معلمنا بالتأليف والكتابة، يف شت ناعات ى الص

مل يهتم  «والعلوم دون أن يتدخل يف شؤون احلكم ومل يساوره جمرد التفكري يف ذلك، ألنه               

بالس   ياسة بل بالعلوم الس        يةلسلة الفلسفّ ياسية، وكانت غايته من ذلك أن يكمل حلقات الس 

فيت1(.»ق بذلك تعريفه للفيلسوف الكاملظري بقسم عملي، وحيقّبع القسم الن(  

فلم يكن إذا يطمع ال يف مكسب وال يف منصب، بل كان يشتاق إىل جوٍّ مالئـم                 

   للنظر يف وضع األم ة اإلسالمي      نظري فيمـا ميكـن بفـضله       ة وما آلت إليه من خراب، والت

هو واجب الفيلسوف امللتـزم بقـضايا جمتمعـه،         إخراجها من احلال اليت هي فيه، وهذا        

و لبلوغ هـذه الغايـة، راح        ،اعي إىل رفع الغنب عنه ليستعيد جمده و مكانته املفقودة         الس 

معلّمنا يتحمل على عاتقه مسؤولية إخراج مدينته املنهارة بفعل التمزق الذي أصاهبا، بتبين             

بحث عن اجملاهيل أو نقـل احلكمـة        ن أجل ال  اليت ال تكون م   ،   والفلسفة الطرق الربهانية 

ه و على كل املستويات من جهة،       ـاليونانية و إمنا من أجل احلد من االنقسام بشىت أنواع         

املدن اجلاهلة والضالة إمنا حتدث مىت      «و تصحيح اآلراء الفاسدة و الشائعة بني الناس، ألن          

2(»ة على بعض اآلراء الفاسدةكانت امللّة مبني(.  

ـ           إال أنه يبقى   عب على الفيلسوف أن يصل عقول هـؤالء النمن الص   م اس ويقـو

هم، كما هو من الصعب على هؤالء أن يفهموا آراء الفالسفة كما هـي، أو علـى                 ءآرا
                                                           

  .52، ص )1969بيت احلكمة، : بريوت (، الطبعة األوىل  الثاينالفارايب املعلم احللو عبده، 1
  .151، صآراء أهل املدينة الفاضلة أبو نصر الفارايب، 2
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اعتربت كفـرا    الفلسفة ذاهتا و الغاية منها، ألنه غالبا مايفري آرائهم ياألقل التمكن من تغ

  .س و تشويش أفكارهممن جراء املتالعبني مبفاهيمها لتغليط النا

و جتنبا هلذه احلال، قام الفارايب بعملية فرز ملا هو صحيح من اآلراء وما هو صـاحل                 

 مدى نفعها للجميع، إذ صحح املفاهيم أوال مث عمل على تـسمية             بينمن األفعال أيضا،    

تـه  األشياء مبسمياته وإعطائها األلفاظ الدالة عليها، دون تغليط أو لبس معتمدا على حكم     

هو يف  وترفع أخالقه و نبل سريته اليت جعلته قدوة ومنوذجا ملموسا للفيلسوف، الذي كان

  . يرسم مالحمه يف نصوصه الفلسفية حد ذاته
  

  .مفهوم الفلسفة عند الفارايب: املبحث األول

  :  الفلسفة لغة واصطالحا-أ 
اسـم  «إىل أنّ   قبل أن حيدد الفارايب مفهوم الفلسفة واملقصود منها، أشـار أوال،            

، فيالسـوفيا،   ]اليونان[=الفلسفة يوناين وهو دخيل يف العربية وهو على مذهب لسام           

، اإليثـار،   "فـيال "، و "سـوفيا "و" فيال"وهو يف لسام مركب من    . ومعناه إيثار احلكمة  

والفيلـسوف مـشتق مـن الفلـسفة، وهـو علـى مـذهب              . ، احلكمـة  "سوفيا"و

املؤثر : غيري هو تغيري كثري من االشتقاقات عندهم ومعناه       ، فإن هذا الت   "فيلوسوفوس"لسام

  )1(.»للحكمة

ة إىل أخرى، إىل أن وصـلت       نتقال الفلسفة من أم   او املالحظ أن الفارايب، قد تتبع       

      يف القدمي يف   «فقد كان هذا العلم     .  تعبريه إىل العرب املسلمني، جاهزة متكاملة، على حد

ار إىل أهل مصر، مث انتقل إىل اليونانيني، ومل يزل إىل أن            الكلدانيني وهم أهل العراق، مث ص     

انتقل إىل السريانيني مث إىل العرب، وكانت عبارة عن مجيع ما حيتوي عليه ذلـك العلـم                 
                                                           

  .224، ص )1979دار الثقافة، : بريوت  (3.، جطباءألنباء يف طبقة األعيون ابن أيب أصيبعة، إ 1
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حيث ترمجت املؤلفات   .)1(»باللّسان اليوناين مث صارت باللّسان السرياين مث باللّسان العريب        

  .أسيس بيت احلكمة يف عهد املأمونالفلسفية واعتين هبا كل العناية، بت

تراثا يونانيا فقط، وإمنا هـي تـراث    يف نظر املعلم الثاين و هكذا مل تكن الفلسفة

أو شعب دون آخر بل تضع كل أمة بصماهتا وطابعها  إنساين، مل ختتص به أمة دون أخرى

  .اخلاص عليه، األمر الذي يزيدها ثراء وتنوعا

حىت أنـه ال    «ت الفلسفة واسعة و مواضيعها كثرية،       كما أشار معلمنا إىل أن جماال     

يوجد شيء من موجودات العامل إال وللفلسفة فيه مدخل، وعليه غرض، ومنه علم مبقدار              

  .)2(»الطاقة اإلنسانية

 ا العلم باملوجودات مبا هي موجودة     « الفلسفة وماهيتها    و حدعلم"، فهي   )3(»أ" ،

، يف عمومهـا ال يف      "علم بـاملوجودات  "شيء، وهي ألا معرفة يقينية، تقف على علة ال      

وهي إمنا تفحص عـن اجلـسم       . تفاصيلها، ألن العلم بالتفصيل يرجع إىل العلوم اجلزئية       

والفلسفة هي العلم الوحيد الذي يقدم      . باإلمجال، فتشمل يف حكمها كل جسم وكل حي       

. ألخرى وتشملها لدارسه صورة شاملة للكون، وهي تتمكن من ذلك ألا تتصل بالعلوم ا           

إهلية و إما طبيعية و إما منطقية و إما رياضية أو سياسية و صناعة الفلـسفة                «سواًء كانت   

و الفارايب قد تناول هذه العلوم و الصناعات علـى          . )4(»هي املستنبطة هلذه و املخرجة هلا     

 القـيم   اختالفها و باألحرى كان من السباقني املسلمني إىل تصنيفها و ترتيبها يف كتابـه             

  .إحصاء العلوم

                                                           
  .88، ص حتصيل السعادةكتاب  الفارايب أبو نصر، 1
  .80، ص اجلمع بني رأيي احلكيمنيكتاب ارايب،  أبو نصر الف2
  .80 املصدر نفسه، ص 3
  .80 املصدر نفسه، ص 4
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و ملّا كانت العلوم منقسمة إىل عملية ونظرية، اشتملت الفلسفة بدورها على هذين             

القسم األول حتـصل بـه معرفـة        . )1(»الفلسفة النظرية والفلسفة املدنية   «القسمني، أي   

ة املوجودات، اليت ال يفعلها اإلنسان وهي الفلسفة النظرية، والقسم الثاين، حتصل به معرف            

كما ميكن أن حتصل القوة على فعل اجلميل منـها وتـسمى            . األشياء اليت لإلنسان فعلها   

علم التعلـيم   : والفلسفة النظرية بدورها ثالثة أقسام من العلوم      . بالفلسفة العملية أو املدنية   

  .والعلم الطبيعي وعلم ما بعد الطبيعة

يلة واألخالق احلميـدة،    قسم حتصل منه األفعال اجلم    : أما الفلسفة املدنية فقسمان   

قنية هلا وهذه تسمى الصناعة اخللقية، والثاين يـشمل علـى           «وتصري به األشياء اجلميلة     

حتصيلها هلم وحفظها عليهم، وهذه تسمى الفلسفة الـسياسية، فهـذه جممـل صـناعة               

  .و املهم يف األمر أا تبحث عن حقيقة واحدة. )2(»الفلسفة
  

  :تماعي ضرورة الفلسفة ودورها االج -ب

متىن املعلم الثاين لو متكن من القضاء على اجملادالت الكالمية العنيفة، اليت كانـت              

        تتميز هبا جمالس بغداد، على غرار بعض العواصم اإلسالمي  عوة إىل االعتناء بالفلسفة    ة و الد

 يف  ألنه يعلم مسبقا أن تلك اجملادالت الكالمية تزيـد        . واقتناء آرائها بطرق برهانية يقينية    

          لطة املركزيـة القـاهرة     التفرقة والصراع بني فئات املدينة من جهة، وتعمل على بقاء الس

ألن وحدة املدينة تستمد من وحدة آراء أهلها، والفلـسفة          . واستمراريتها من جهة أخرى   

                                                           
  جملس دائـرة: حيدر أباد  ( الفلسفية،، ضمن جمموعة رسائل الفارايبالتنبيه على سبيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارايب، 1

  .20، 19، ص ) هـ1345املعارف، 
  .20، 19، ص املصدر نفسه 2



-      -  33

هي وحدها الكفيلة بالقضاء على هذه االختالفات الفكرية بصفة خاصـة وانعكاسـاهتا             

  .ةاالجتماعية بصفة عام

    و الفارايب ليس من السب   اقني إىل هذه الد   ام بالفلسفة، إمنا   عوة الصرحية واالعتناء الت

سبقه إىل هذه الدعوة فيلسوف العرب أبو إسحاق الكندي، الذي بني يف مؤلفاته فـضل               

الفلسفة وأهلها على اجملتمع وضرورهتا، وكيف أن حماربتها ختل بتـوازن قـوى اجملتمـع               

من أهل الغربة عن احلق، وإن تتوجوا بتيجان        «فاملتنكرون للفلسفة هم    . وتؤدي إىل فساده  

احلق من غري استحقاق، لضيق فطنهم عن أساليب احلق وقلة معرفتهم مبـا يـستحق ذوو                

جتهاد يف األنفاع العامة الكل الشاملة هلم، ولدرانة احلسد املتمكن          الاجلاللة يف الرأي، و ا    

الفضائل اإلنسانية اليت قصروا عن نيلها، وكـانوا         ووضعهم ذوي    …من أنفسهم البهيمية  

منها يف األطراف الشاسعة، مبوضع األعداء اجلريئة الواترة، ذبا عن كراسيهم املزورة الـيت              

نصبوها، من غري استحقاق، بل للترؤس والتجارة بالدين وهم عدماء الدين، ألن من تاجر              

الدين مل يكن له دين، وحيق أن يتعرى        فمن تاجر ب  . بشيء باعه، ومن باع شيئا مل يكن له       

  .)1(»من الدين من عاند قنية علم األشياء حبقائقها ومساها كفرا

و الغريب يف األمر هو عدم تفطن هؤالء املتنكرين للفلسفة إىل أم يف حاجة إليها،               

عندما يقدمون الدليل على رفضهم هلا، باعتبارها كفرا وخروجا عن الدين، وهو يرجـع              

ىل جهلهم مواضيعها ومسائلها، اليت تقف على معرفة اخلالق تعاىل وأنه واحد غـري              ذلك إ 

  .متحرك، ومعرفة الوجود ككل، الذي هو من صنع املبدع ومن خلقه

إال أن الفارايب، مل يعمم حكم إنكار الفلسفة على مجيع الناس، بل أشار عدة مرات    

وم منهم سكتوا عنها، وقوم منهم وا       حنوا عليها وقوم أطلقوا فيها، وق     «إىل أن هناك قوم     
                                                           

، حتقيق 1، اجلزء ضمن رسائل الكندي الفلسفية، رسالة إىل املعتصم باهللا يف الفلسفة األوىل يعقوب إسحاق الكندي،  أبو1
  .103،104، ص )1950دار الفكر العريب، : القاهرة (و تقدمي حممد عبد اهلادي أبو ريدة 
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عب أن يتفق هؤالء كلهم على الرأي الصائب، حول الفلـسفة           و كان من الص   . )1(»عنها

واالعتراف بأن اإلنسان يستهدي يف كافة أعماله بقوة العقل وبالنشاط اإلبداعي الفعـال،      

صيلها، بعد ما بسط إذ كان يقدر الفلسفة حق التقدير ألا كاملة، وما على اإلنسان إال حت

          خ يف عقول الناس وأصبح حافزا للنازاع و   التعصب العقائدي نفوذه و ترسراع، و عليه   لص

»         عادة، فهذه هي اليت حتصل لنا جبودة       فالزم ضرورة أن تكون الفلسفة هي اليت هبا تنال الس

  .)2(»التمييز

 اآلراء واجتماعهـا  ينية يف توحيـد      من احلقيقة الد   جدركما أن احلقيقة الفلسفية أ    

 تربهن إال على ديانة    أمشل من احلقيقة الدينية، وألن هذه األخرية ال          ا، أل حسب الفارايب 

 كلـها، حـول    اآلراء، بينما األوىل ميكن أن توحد   الديانات األخرى  ة وتطرح بقي  ةواحد

مجع وال سبيل إىل توحيد آراء أهل املدينة و       . حقيقة واحدة، مربهن عليها عن طريق العقل      

شتاهتا، إال عن طريق الفلسفة املوحدة، اليت ال تتعارض يف أساسها مع الدين، أي أن الذي                

  .يعجز عنه الدين تتمكن منه الفلسفة

     ياسي الفاضل وتأسيسه، باعتبارها الـشرط      و الفلسفة ضرورية، إلقامة احلكم الس

 عرف الفلـسفة    قد«األساسي، الذي جيب توفره يف رئيس املدينة الفاضلة، حيث يكون           

إن مل يتفق أن يوجد حكيم تضاف إليه، مل         «و أكثر من ذلك أنه      . )3(»النظرية على التمام  

و تكون املعرفة يف صورهتا الفلسفية، هي القادرة على         . )4(»تلبث املدينة بعد مدة أن هتلك     

اء مبا فيهـا   هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فإن اآلر    ،إصالح املدينة وبقائها  

                                                           
  .156، ص احلروفكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
  .21، ص يه على سبيل السعادةالتنبكتاب  أبو نصر الفارايب، 2
  .66، ص امللةكتاب  أبو نصر الفارايب، 3
  .130، ص آراء أهل املدينة الفاضلةكتاب  أبو نصر الفارايب، 4
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اآلراء الفلسفية تتحدد أمهيتها و فعاليتها يف وظيفتها املدنية و دورها االجتماعي و خنـص               

بالذّكر هنا دورها يف عملية اجلمع و التوحيد الذي تقوم به، ألن الغاية املنشودة هي زوال                

أرسطو الصراع و االنقسام مهما تطلب األمر ذلك، حىت إن اقتضى احلال التضحية مبا قاله               

أو غريه من الفالسفة املبجلني، ألن الفلسفة يف احلقيقة ليس املقصود منها ما قاله فالن أو                

زلت إنسانني، أحدمها   ان ن إفأنت  «فالن بل املقصود منها هو مجع الشمل و توحيد اآلراء،           

م، التعالي و هلية واملدنية إلقد علم ما يف كتب أرسطو طاليس كلّها من الطبيعة و املنطقية وا            

وكانت أفعاله كلّها أو جلّها خمالفة ملا هو مجيل يف بادئ الرأي املشترك عنـد اجلميـع،                 

واآلخر كانت أفعاله كلها موافقة ملا هو مجيل يف بادئ الرأي املشترك للجميـع، و إن مل                 

يكن عاملًا بالعلوم اليت علمها األول، فإن هذا الثاين أقرب إىل أن يكون فيلسوفا من األول                

وهكـذا يف   . )1(»أفعاله كلها خمالفة ملا هو مجيل يف بادئ الرأي املشترك عند اجلميع           الذي  

سبيل اجتماع اآلراء و حتقيق اإلمجاع بني الناس، يضحي معلمنا مبا قاله أئمـة الفلـسفة                

  .وحىت بالفلسفة ذاهتا، ألن املهم ليس يف مضامينها و إمنا املهم يف دورها املدين املوكل إليها

مىت عرف األفهام   «ن احلاكم   إعلمنا يذهب إىل أبعد من هذا احلد ليقول         حىت أن م  

 على كلمة واحدة و مل جيد ما هو أظهر منـه وأكـشف              ةالكثرية و اآلراء املختلفة جمتمع    

  .2»وأقوى فليتبع الكثري، فإن احلق معهم و السالمة أبدا مع الكثري

                                                           
، )1972دار الشـروق، : بريوت (، حققه و قدم له و علّق عليه فوزي متري النجار، فصول منتزعة أبو نصر الفارايب، 1
  .100ص

، نشر اآلباء اليسوعني، ملعلوف و ج شيخو، الطبعة الثانية، رسالة أيب نصـر الفارايب يف السياسة أبو نصر الفارايب، 2
  . 23، ص )1911املطبعة الكاثوليكية، : بريوت (



-      -  36

  .امللّة عند الفارايب: املبحث الثاين 

  : امللّة مفهوم –أ 
بعدما برهن الفارايب على وحدة الفلسفة و اتفاق أئمتها، راح خيوض اجلزء الثاين   

من عملية اجلمع املربجمة اليت يسعى من خالهلا إىل توحيد اآلراء و القضاء على الصراع 

ا الفكري خاصة الذي كان حول كيفية التين و العقل الذي أخذ بدوره بعدوفيق بني الد

و سياسيا حادا مما جعله يتفطن إىل مفهوم جديد غري معروف يف الفلسفة اجتماعيا 

 مؤلفاته إىل أن خصص بعضاليونانية و هو مفهوم امللّة، فأواله أمهية كبرية و ذكره يف 

  . يف بناء املدنا و أثرهايسن من خالله املقصود منه، حيث امللّةكتابا حيمل عنوان 

و الطريقة سواء و هي يف األصل اسم مـن          «انوي هي   و امللّة على حد تعريف الته       

      اغب، و منه طريق مملول مسلوك معلوم كما نقله         أمللت الكتاب مبعىن أمليته كما قال الر

ي صلى اهللا عليه و سـلم، وال        مث نقل إىل أصول الشرائع باعتبار أا ميليها النب        . األزهري

   تعريف الفارايب فهي تعين جمموعة        أما امل . )1(»الم فيها خيتلف األنبياء عليهم الس لّة على حد

»   آراء و أفعال مقد دة بشرائط يرمسها للجمع رئيسهم األول، يلتمس باستعماهلم هلا         رة مقي

  .)2(»غرضا له فيهم أو هبم حمدودا

و لكي نقف بالضبط على هذا املفهوم، علينا أوالً الوقوف على طريقة حـصول                

    فالوجه . ا يف احلقيقة حتصل بأحد الوجهني إما فلسفي أو تصويري         املعرفة عند الناس، إذ أ

الفلسفي خاص بطبقة احلكماء و الفالسفة حيث ترتسم احلقائق يف نفوسهم كمـا هـي               

ة و الرباهني كما حتصل عند تابعيهم بالتصديق و الثقة فيما يقولون، أمـا الوجـه                باحلج

                                                           
  .، اجلزء السادسكشاف اصطالحات الفنون الشيخ املولوي حممد أعلي بن علي التهانوي، 1
  .43، ص امللّة و نصوص أخرىكتاب  أبو نصر الفارايب، 2
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ها تتم احملاكاة و تقريب احلقائق اجملردة       و في . التصويري فهو خاص بعامة الناس و اجلمهور      

 إذا كانت يف نفس واضع      …األشياء النظرية و العملية   «بواسطة الصور و األمثال، أي أن       

  .)1(»النواميس فهي فلسفة و إذا كانت يف نفوس اجلمهور فهي ملّة

ة و تستمد امللّة آراءها من الفلسفة على حد رأي الفارايب، ألا ليست إالّ صـور                

عسرت عليهم هـذه  «األشياء الواردة يف الفلسفة أو رسوم خياالهتا يف نفوس الناس الذين     

األشياء أنفسها و على ما هي عليه من الوجود التمس تعليمهم هلا بوجوه أخر و تلك هي                 

        ة باألشـياء الـيت هـي أعـرف         وجوه احملاكاة، فتحاكى هذه األشياء لكل طائفة أو أم

عادة اليت يسعى   ر يكون إدراك مبادئ املوجودات و مراتبها و الس        ، و مبعىن آخ   )2(»عندهم

إما أن يتصورها اإلنسان ويعقلـها      « إليها الناس إما بالعقل أو مبا حياكيها من األمور أي           

و تصورها هو أن ترتسم يف نفس اإلنسان ذواهتا كما هي موجـودة يف              . وإما أن يتخيلها  

وذلك شبيه  . يهاكاإلنسان خياالهتا و مثاالهتا و أمور حت      احلقيقة، وختييلها هو أن ترتسم يف ا      

نسان بأن نراه هو نفسه أو نرى متثاله أو نرى خياله يف املاء             إلما ميكن يف األشياء املرتبة كا     

  .)3(»… املرايارأو نرى خيال متثاله يف املاء أو يف سائ

هم أو حبكـم    إالّ أن قدرات الناس على فهم هذه األمور خمتلفة بسبب تفاوت فطر             

حتديـد اآلراء و تقـدير      «كما أن امللّة تلتئم من جزأين هامني مها         . مواقعهم االجتماعية 

إما رأي عبر عنه بامسه اخلاص      : فالضرب األول من اآلراء احملدودة يف امللّة ضربان         . األفعال

كي لـه،   الذي جرت العادة بأن يكون داالً على ذاته، و إما رأي عبر عنه باسم مثاله احملا               

                                                           
  .94، ص حتصيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
  .84،85، ص السياسة املدنيةكتاب  أبو نصر الفارايب، 2
  .55 املصدر نفسه، ص 3
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و احلق ما يتيقن به اإلنسان إمـا        . لة إما حق و إما مثال احلق      ضفاآلراء املقدرة يف امللّة الفا    

  .)1(»بنفسه بعلم أول و إما بربهان

هكذا إذًا يتم إدراك مبادئ املوجودات و مراتبها و السعادة و غريها، و معرفتـها                 

 هي إدراك للعقل الفعال ال حتـصل        تبعا لقدرات الناس الطبيعية و لفطرهم، و املعرفة اليت        

 فهناك من حتصل    -كما سبق ذكره  –بنفس الكيفية جلميعهم، إالّ ملن كان مهيئًا هلا طبيعيا          

لديه املعرفة بطريقة مباشرة كما هو احلال عند الفيلسوف و النيب، و هناك من حتصل لديه                

  . الناساملعرفة عن طريق التشبيهات أو اخلياالت و هذا ما حيدث عند عامة

أي الفيلـسوف   –و من مهام الشخص الذي حيصل على املعرفة بطريقة مباشـرة              

وهنا .  املتخيالت و الصور القريبة من نفوس الناس و عقوهلم حىت يفهموها           إبداع -والنبي

تتجلى أمهية املخيلة و دورها يف إجياد الصور الالزمة و املمكنة لتوضيح ما هـو غـامض                 

نت يف نفس واضع النواميس فهي فلسفة، و إذا كانت يف نفـوس             وهذه بأعياا إذا كا   «

اجلمهور فهي ملّة و ذلك أن الذي يبين هذه يف علم واضع النواميس بصرية يقينية، والـيت                 

متكن يف نفوس اجلمهور متخيل و إقناع، و على أن واضع النواميس يتخيل أيـضا هـذه                 

  .)2(»ه، و على أا ملّة و له هو فلسفة على أا متخيل و إقناع لغريه و يقني ل…األشياء

و هذه املخيلة من اختصاص النبي و ليس الفيلسوف رغم أما قادران معا علـى                 

ال، ألن الفيلسوف قد ميلك املعرفة و ال ميلك فن خماطبـة اجلمهـور                االتصال بالعقل الفع

و الرئاسة، بينمـا    وقيادته، هلذا يقول الفارايب إنه ليس كل فيلسوف يصلح دائما للحكم            

  .النبي ميتاز عليه بالقدرة على خماطبة الناس و استمالتهم بتبسيط احلقائق و حتييلها إليهم

                                                           
  .46، ص امللّة و نصوص أخرىكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
  .94، ص حتصيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارايب، 2
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و عندما يتم ختييل هذه املثاالت و الصور بغرض تقريب املعلومات الفلسفية مـن                

ـ           «اجلمهور   سفة أنفسها و استعمل فيها الطرق اإلقناعية، مسيت امللكة املشتملة عليها الفل

  .)1(»الذائعة املشهورة و الربانية
  

  : وظيفة امللّة و أنواعها -ب 
كنا قد ذكرنا سابقا أن امللّة ليست إالّ مثاالت ملا يف الفلسفة، فتكون صحيحة إذا                 

كانت تابعة لفلسفة كاملة، و تكون فاسدة إذا كانت تابعة لفلسفة مظنونة أو مموهـة أي                

و امللّة ال يقصد منها معلمنا ملّة اإلسالم أو         . )2(» الفلسفة على اجلهتني إمنا حتدث بعد    «أا  

غريه بل يعين امللّة أيا كانت حىت لو كانت ملّة ضاللة، و الذي جيعل ملّة معينة فاضلة ليس                  

ل البشري بل الذي جيعلـها      قكوا صادرة عن هيئات عالية أو موحاة إىل عقول تفوق الع          

كانت «فة يقينية و قيامها على علم برهاين أي أنه إذا           فاضلة هو اعتمادها أساسا على فلس     

بية اها باخلط ئح أرا يالفلسفة مل تصر بعد برهانية يقينية يف غاية اجلودة، بل كانت بعد تصح            

   فسطائية مل مينع أن تقع فيها كلها أو يف جلها أو يف أكثرها آراء كاذبة مل                أو اجلدلية أو الس

ة، وقعت فيهـا آراء كاذبـة       لسفلك الف ت ذلك تابعة ل    فإذا أنشئت ملة ما بعد     …يشعر هبا 

فإذا أخذ أيضا كثري من تلك اآلراء الكاذبة، وأخذت مثاالهتا مكاا على ما هـو               . كثرية

              أكثـر   شأن امللّة فيها عسر، و عسر تصوره على اجلمهور، كانت تلك أبعد عن احلـق 

  .3»وكانت ملّة فاسدة و ال يشعر فسادها

                                                           
  .90، ص املصدر نفسه 1
  .154، ص احلروفكتاب لفارايب،  أبو نصر ا2
  .153 املصدر نفسه، ص3
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فاملقصود بتغري امللّة هـو إمكانيـة       . عن تغري امللّة و اختالفها    كما يتحدث معلمنا      

تعديل ما جاء فيها من آراء و أفعال لتتماشى مع متطلبات الناس و اقتراحات رئيسهم من                

جيوز للواحد منهم أن يغري شريعة قد شرعها هو يف          «أجل بلوغ األهداف املسطرة حيث      

ذلك الغابر الذي خيلق املاضي، له أن يغري        وقت إذا رأى األصلح تغيريها يف وقت آخر، ك        

  .)1(»ما قد شرعه املاضي، ألن املاضي نفسه لو كان مشاهدا للحال لغير

تعديل امللّة، إالّ   بنالحظ من خالل هذه الفكرة أن الفارايب يسمح للحاكم بتغيري أو              
أن يكون   حيث يشترط على احلاكم الفيلسوف       كتاب حتصيل السعادة  يف  التردد راوده   أن  
صحيح االعتقاد آلراء امللّة اليت نشأ عليها، متمسكًا باألفعال الفاضلة اليت يف ملّته غري خمل  «

حاكم املدينة الفارابية فيما خيص     إىل  هكذا مل حتسم األمور بالنسبة      . )2(»بكلّها أو مبعظمها  

أما .  بكثري امللّة و مدى إمكانية تعديلها حسب الظروف أو عدم املساس هبا ال بقليل و ال              
املقصود باختالف امللل و تعددها فهو يرجع أصال إىل اختالف الكيفيات اليت ختيل هبـا                
مبادئ املوجودات و مراتبها عند الناس، إذ حتاكى هذه األشياء لكل طائفة منـهم بغـري                

أمم فاضلة ومدن فاضلة ختتلف     «األمور اليت حتاكي هبا لطائفة أخرى مما يؤدي إىل وجود           

، أي اإلمكان تصور أمم فاضلة      )3(» و إن كانوا كلهم يؤمون سعادة واحدة بعينها        مللهم،

  .لّتها الفاضلة اخلاصةمو لكل واحدة 

  : أسبقية الفلسفة عن امللّة –ج 
الفلسفة تتقـدم   «ن  إ الفارايب يتحدث عن أسبقية زمنية للفلسفة عن امللّة قائالً           إن  

و الفلسفة اليونانية اليت اكتملـت علـى أيـدي           و املقصود بالفلسفة ه    )4(»بالزمان امللّة 

                                                           
  .80،81، ص كتاب السياسة املدنية أبو نصر الفارايب، 1
  .45، ص الفلسفية، ضمن جمموعة رسائل الفارايبحتصيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارايب، 2
  .86، ص كتاب السياسة املدنية أبو نصر الفارايب، 3
  .91، ص صيل السعادةحتكتاب  أبو نصر الفارايب، 4
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حلـديث عـن    إىل ا مما يؤدي بنا    . أفالطون و أرسطو اللذان وصال هبا إىل مرحلة الكمال        
أسبقية منطقية للفلسفة عن امللّة ألنه يضيف يف مكان آخر اخلضوع املبدئي و الـضروري               

من الفلسفة هو الذي يعطي     إذا كان علم الشيء هو العلم الربهاين، فهذا اجلزء          «هلا، ألنه   
و قد كان اجلزء النظري من الفلسفة هـو       . إذن برهان األفعال املقدرة اليت يف امللّة الفاضلة       

فإذن الفلسفة هي اليت تعطي براهني ما حتتوي        . الذي يعطي براهني اجلزء النظري من امللّة      

 ميكـن  مقدرة ومقيدة بشرائط وعليه إذا فامللّة اليت هي آراء وأفعال        . )1(»عليه امللّة الفاضلة  

معرفة ما إذا كانت فاضلة أو فاسدة بواسطة الفلسفة، فتكون ملّة صحيحة إذا جاءت بعد               
و كل ملّـة مل     «فلسفة كاملة و تكون ملّة فاسدة إذا جاءت بعد فلسفة مموهة و مظنونة،              

 ال مـن    ن اآلراء اليت فيها يشمل على ما ميكن أن يتيقن به اإلنسان،           ميكن الضرب األول    
ذاته و ال بربهان و ال كان فيه مثال لشيء ميكن أن يتيقن به بأحد الوجهني، فتلك ملّـة                   

  .)2(»ضاللة

     موا هبذه الفكرة، أو باألحرى أسبقية الفلسفة عـن امللّـة زمنيـا             و من الذين اهت

 حممد عابد اجلابري الذي يتبعها من خالل ما يعتربه شكالً مـن أشـكال               املفكرومنطقيا  

ة التاريخ الذي حياول الفارايب من خالهلا شرح تطور الثقافة عرب اجملتمعات البـشرية              فلسف

وانتقاهلا من مرحلة التعبري املشخص باإلشارة و التصويت، إىل أعلى مراحل التعبري اجملرد،             

حيث يظهر جليا كيف أن معلمنا يتبع حدوث احلروف عند أمة           . الدينالفلسفة و مرحلة  

ة لديها، مرورا حبدوث الصنائع العامية كاخلطابة و الـشعر و روايـة             معينة وحصول اللغ  

األخبار وعلم اللسان و صناعة الكتابة و حدوث الصنائع القياسية بعدها و تطورهـا يف               

استخدام الطرق اخلطابية السوفسطائية حىت تصل إىل الطرق اجلدلية أوالً مث الطرق اليقينية             

                                                           
  .47، ص امللّةكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
  .46. املصدر نفسه، ص 2
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مرحلة الكمال الذي ال حتتاج بعده إىل إضـافات ألـا           فتصل الفلسفة إثرها إىل     . بعدها

حيتاج إىل وضع النواميس وتعليم اجلمهور ما       «أصبحت علما يتعلم فقط و بعد هذا كله،         

 فإذا وضعت النواميس يف هـذين الـصنفني         …قد استنبط بقوة العقل من األمور العملية      

 .)1(»ور فقد حصلت امللّةوانضاف إليهما الطرق اليت هبا يقنع و يعلم و يؤدب اجلمه

وقد الحظ الفارايب، من خالل دراسته هذه أنه ميكن استثناء بعض احلاالت الـيت              

تسبق فيها امللّة الفلسفة، وهذا ما حدث عند العرب مثال، حيث عرفوا الدين اإلسـالمي               

 الدين وهنا نشري إىل أن مفهوم املّلة عند الفارايب يرادف  . قبل أن يطلعوا على فلسفة اليونان     

ونظرا إىل أمهية هذه الفكرة، خصصنا      . وخيرج عن السياق الذي كان قد حدده فيما سبق        

  .مبحثا نتناول فيه العالقة املوجودة بني الدين وامللّة حسب الفارايب
  

  .جتليات امللّة و عالقتها بالفلسفة و الدين: املبحث الثالث 

  . اجلمع بني امللّة و الفلسفة–أ 

كتـاب  "يب عن األسبقية املنطقية و الزمنية للفلسفة عن امللّة من خالل            حتدث الفارا   

متهيدا لتوضيح العالقة الكائنة بني الفلسفة وامللّة، إذ أنه "  إحصاء العلوم"و كتاب" احلروف

 يبق علـى أهلـها إالّ تعلّمهـا         مل أفالطون و أرسطو     يبعدما اكتملت الفلسفة على يد    

بتفهيم ذلك الشيء الذي يـتعلم و إقامـة         : ليم يلتئم بشيئني    تعكل  «وتعليمها، علما أنّ    

و تفهيم الشيء علـى     . معناه يف النفس، مث بإيقاع التصديق مبا فهم و أقيم معناه يف النفس            

وإيقاع التـصديق   . أحدمها أن تعقل ذاته، و الثاين بأن يتخيل مبثاله الذي حياكيه          : ضربني  

  و مىت حصل علم . هان اليقيين، إما بطريق اإلقناعإما بطريق الرب: ون بأحد طريقني ـيك
                                                           

  .152، صاحلروفكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
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املوجودات أو تعلمت فإن عقلت معانيه أنفسها و أوقع التصديق هبا عن الرباهني اليقينية،              

و مىت علمت بأن ختيلت مبثاالهتـا الـيت         . كان العلم املشتمل على تلك املعلومات فلسفة      

قناعية، كان املشتمل علـى تلـك       حتاكيها، وحصل التصديق مبا خيل منها عن الطرق اإل        

هبذه الطريقة و على هذا الشكل، جيعل من الفلـسفة          . )1(»املعلومات تسمية القدماء ملّة   

شتمالن على موضوعات بأعياـا،     ت«وامللّة أمرين مترابطني ومتشاهبني إىل حد بعيد، إذ         

 و السبب األول    وكلتامها تعطيان املبادئ القصوى للموجودات، و تعطيان علم املبدأ األول         

للموجودات فإما تعطيان الغاية القصوى اليت ألجلها كون اإلنـسان و هـي الـسعادة               

و كل ما تعطيه الفلـسفة      . القصوى و الغاية القصوى يف كل واحد من املوجودات األخر         

من هذه معقوالً أو متصورا، فإن امللّة تعطيه متخيالً، و كل ما تربهنه الفلسفة من هذه فإن                 

فإن الفلسفة تعطي ذات املبدأ األول و ذات املبادئ الثواين غري اجلسمانية الـيت              . مللّة تقنع ا

هي املبادئ القصوى معقوالت، و امللّة ختيلها مبثاالهتا املأخوذة من املبـادئ اجلـسمانية              

  .)2(»وحتاكيها بنظائرها من املبادئ املدنية

إالّ أن الفارايب يضيف إىل امللّة بعدا       ن امللّة تشبه الفلسفة،     إعلى هذا الشكل نقول       

ا تكاد ترادف الدين دون تعيني أو حتديد مضبوط، أي أنه مل يقصد دينـا               إدينيا و يقول    

  .معينا دون غريه، كأن يقول دين اإلسالم أو دين املسيح

  . اجلمع بني امللّة و الدين–ب 
حاهلم و فالح مآهلم، وهـو      إن الدين وضع إهلي، يعتنقه الناس طوعا بغية صالح            

 وامللّـة   ،يتضمن العقائد اليت متثل اجلانب النظري، و العبادات اليت متثل اجلانب العملـي            

                                                           
  .90، ص حتصل السعادةكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
  .90،91، ص نفسه املصدر 2
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الفاضلة أيضا حتتوي على جانب نظري و جانب عملي أي آراء يف أشياء نظرية و آراء يف                 

 فيما  كتاب امللّة يف  أشياء إرادية و تتمثل اآلراء اليت يف األشياء النظرية كما ذكرها الفارايب             

  :يلي 

  .وصف اهللا تعاىل -

  . و ما فعل كل واحد منهمنيوصف الروحاني -

  .ه و مراتب أجزائهئوصف العامل و أجزا -

  .حدوث األجسام األوىل -

ارتباط األشياء اليت حيويها العامل بعضها ببعض و كل ما جيـرى يف              -

  .العامل عدل

  .انتساب كل شيء إىل اهللا و إىل الروحانيني -

  .ان و حصول النفس فيهاإلنس -

  .العقل و مرتبته من العامل -

  .وصف النبوة و الوحي -

  .وصف املوت و احلياة و اآلخرة و السعادة و الشقاء -

  :أما اآلراء اليت جندها يف األشياء اإلرادية من امللّة الفاضلة فهي 

وصف األنبياء و امللوك األفاضل و الرؤساء األبرار و أئمة اهلـدى             -

  .الوا يف الزمان السالف و ما اختصر كل واحد من أفعال اخلريواحلق الذين تو

ما آلت إليه أنفسهم و أنفس من انقاد هلم و افتدى هبم من املدن و                -

  .األمم يف اآلخرة

وصف امللوك األراذل و الرؤساء الفجار املتسلطون من أهل اجلاهلية           -

  . و ما اختص به كل واحد من أفعال الشر…و أئمة الضالل
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 يف الزمان احلاضر من امللوك األفاضل و األبرار و أئمـة            وصف من  -

  .ؤول إليه أنفسهم يف اآلخرةت واختصوا به من أفعال الشر و ما …احلق

وصف الرؤساء الفجار و أئمة الضالل و أهل اجلاهليـة الـذين يف              -

يف   و ما اختصوا به من أفعال الشر و ما تؤول إليه أنفـسهم …الزمان احلاضر

  .)1(اآلخرة
  

مله من تعاليم و قصص عن      حتهذه هي اآلراء اليت يف امللّة املستمدة من الدين و ما            

األنبياء و الرسل و صفاهتم و سريهم وصفات الرؤساء و امللوك و األئمة األفاضل منـهم                

وأهل اجلاهلية على السواء، وصفات اهللا تعاىل و ما يعظم به و ما توصف به املالئكة، وما                 

و ينبغي أن تكون كل هذه الصفات خميلة إىل         . ده املؤمنني و وعيده لغريهم    وعد اهللا به عبا   

  .املدنيني ليكون ما يوصف هلم من تلك مثاالت قريبة من أذهام وحماكاة لعقوهلم

فامللّة على حد رأي الفارايب شاملة و حتتوي مجيع اآلراء و األفعال الصادرة عـن                 

فهو مل خيص موجودا واحدا دون آخر، كأن  طولوجيموجودات العامل نظرا إىل موقفه األن

كما أنـه مل    . خيص إال اهللا أو اإلنسان أو املادة و إمنا مشل كل املوجودات دون استثناء             ال  

خيص فئة من األشخاص دون أخرى، بل مشل األنبياء و امللوك األفاضل و األراذل منـهم،      

 و امللّة بل يضيف إليهمـا الـشريعة         كما جند معلمنا يصرح بالتقارب املوجود بني الدين       

فإن هذين إمنا يدالن و يقعان عند األكثر على األفعال املقدرة من جزئي امللّـة               «. والسنة

كون الشريعة و امللّة و الـدين أمسـاء         توقد ميكن أن تسمي اآلراء املقدرة أيضا شريعة، ف        

  .)2(»مترادفة

                                                           
  .46، ص امللّةكتاب  أنظر أبو نصر الفارايب، 1
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كاد ترادف الدين من جهة وشـبيه       يف األخري، نالحظ أن الفارايب جيعل من امللّة ت          

.  سبيل القضاء على ما ميكن أن يكون سبب الفنت والصراع          وبالفلسفة من جهة أخرى ه    

هلذا نتساءل معه عن أسباب الصراع القائم بني أهل امللّة و أهل الفلسفة؟ علما أن هـذا                 

ؤالء أن خالفهم   الصراع قد بلغ حده يف عهد معلمنا الذي اجتهد كثريا ليبين ألولئك و ه             

مفتعل و ال أساس له و ال مربر، و ال داعي يف أن تتهم مجاعة بالكفر و الزندقة، وتقذف                   

  .اجلماعة األخرى بالتعصب و التزمت املفرط
  

  . أسباب الصراع بني أهل امللّة و أهل الفلسفة و كيفية جتاوزه-ج
ة يعود أساسا إىل جهل الحظ الفارايب أن الصراع القائم بني أهل الفلسفة و أهل امللّ  

هؤالء أن ما يف امللّة ليس إالّ مثاالت ملا يف الفلسفة، إضافة إىل ما تتعرض له هذه األخرية                  

  .من تغريات يف آرائها عند انتقاهلا من أمة إىل أخرى

و لكي نقف على األسباب احلقيقية هلذا اخلالف و تفاصيله، علينا أوالً تبين مبـدأ                 

 واعتماد امللّة   -كما بينا ذلك سابقا   –لملّة تارخييا و منطقيا     لسبقية الفلسفة   الفارايب القائل بأ  

  .تهاعلى آراء الفلسفة للربهنة على فساد حمتوياهتا أو صح

 احلالة اليت تكون فيها امللّة تابعـة        -و هو يتطرق إىل األسباب    -و معلمنا ال يستثين       

خرى، استدعى استخدام ألفاظ غري األلفاظ لفلسفة كاملة صحيحة، إالّ أن انتقاهلا إىل لغة أ

اليت عبر عنها يف األصل هذا إضافة إىل أن مثاالت امللّة قد أخذت مكاا يف كلّهـا أو يف                   

 إىل  كتاب اجلمع بني رأيـي احلكـيمني      أكثرها بألفاظ أخرى، مما جعل الفارايب يدعو يف         

 و تأويلها تأويال صحيحا، حىت   إعادة النظر يف األلفاظ املعربة عن أفكار أفالطون و أرسطو         

  .ال يفهم العام و اخلاص أما خمتلفان يف الرأي
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أا تابعة  «كما أنه كثريا ما انتقلت امللّة من أمة إىل أخرى دون أن يعرف أفرادها                 

ملثاالت فلسفة كاملة، و اعتربوها هي احلق و هي األمور النظرية أنفسها، مث تنقل إلـيهم                

أساس امللّة اليت نقلت إليهم، فتضاد تلك امللّة الفلسفة و يعاندها أهلـها             الفلسفة اليت هي    

ويرفضوا، كما يعاند أهل الفلسفة امللّة ألم ال يعلمون أن ما يف امللّة هـذه لـيس إالّ                  

 إالّ أن سبب هذا العداء ال يكون جمهوالً عند أهل الفلـسفة الـذين               )1(»مثاالت للفلسفة 

نه ألم أكثر جاها و تفهما من غريهم و يعتربون هـذه            و يتجاوز يعرفونه كل املعرفة، و   

القضية مفتعلة فيكّفوا عن معاندة أهل امللّة، إالّ أن هؤالء ال يكفون عن ذلك من أجل هذا                 

ال تكون للفلسفة و ال ألهلها رئاسة على تلك امللّة و ال على أهلها بل تكون مطّرحـة                  «

ثري نصرة من الفلسفة، و ال يـؤمن مـن أن تلحـق             وأهلها مطرحني، و ال يلحق امللّة ك      

  .)2(»الفلسفة و أهلها مضرة عظيمة من تلك امللّة و أهلها

تخذ تو يزيد أهل امللّة قوة و جربوتا خاصة إذا أقاموا حلفًا مع السلطة احلاكمة اليت             

من آرائهم قوانني و شرائع يتوجب اتباعها و متابعة كل خمالف هلـا و تـاريخ الفكـر                  

 سالمي ثري هبذه املواقف و األوامر الساخطة اليت كثريا ما نصت على حرق متعمـد              اإل

لتراث الفالسفة و كتبهم ألم خمالفون للملّة الشائعة أو ألهلها، كما أنه غالبا ما تـصدر                

ضدهم أوامر بالنفي أو باإلعدام ألم رجحوا كفة العقل على النقل معتمدين على التأويل              

إشهار الـسيف يف وجـه      «إىل  ) 247ت(آن الكرمي، مما أدى مثال باملتوكل       الباطين للقر 

خصومه املعاندين، فأطاح برؤوسهم عن كواهلها و نزل عليهم كوابل ميطرهم بـاملوت             

                                                           
  .155، ص احلروفكتاب أبو نصر الفارايب،  1
  .155، ص نفسه املصدر 2
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والدمار فقطع أرحامهم و سىب نسائهم و حرق تراثهم، و ضرب شيوخهم بالـسياط ومل               

  .)1(»ينج حىت الكندي الفيلسوف

نسوجة ضد الفلسفة و الفالسفة كثرية ال حتصى، إذ كـانوا ميثلـون             و املكائد امل    

ها بالدرجة األوىل، ألم يستطيعون كشف حقيقة أمرهم وتبيـان          ئخماوف السلطة و أعدا   

مدى فساد سياستهم و وحشية تصرفاهتم و أبسط الطرق للقضاء على حاملي لواء احلقيقة              

  .ا يؤدي غالبا إىل نفور الناس منهمهو استخدام رجال الدين ضدهم و تكفريهم، مم

إالّ أن هؤالء الفالسفة جيتهدون يف تصحيح ظنون النـاس عامـة و أهـل امللّـة                   

باخلصوص، بتفهيمهم أن اليت يف ملّتهم من آراء ليست إالّ مثاالت للفلسفة اليت يـدافعون               

أن امللّـة مـضادة   ال يعاندون امللّة نفسها بل يعاندوم يف ظنهم « عنها، و هم يف احلقيقة

  .)2(»للفلسفة و جيتهدون يف أن يزيلوا عنهم هذا الظن

و يبقى الصراع قائما و على أشده بني أهل الفلسفة و امللّة حني تكون امللّة تابعـة                   

للفلسفة املموهة أو املظنونة، إذ أنه إذا كانت امللّة املنقولة إىل أمة معينة تابعة لفلسفة فاسدة               

فكـل  «صحيحة يشتد العناد بينهما من كل النواحي،        الكاملة و   الفلسفة  لامثّ نقلت إليهم    

 )3(»واحدة منهما تروم إبطال األخرى، فأيهما قهرت تلك األمة أبطلت عنها األخـرى            

فالغلبة هنا هي اليت حتسم األمور، فإذا بقيت الفلسفة الربهانية الصحيحة ليس ألا كذلك              

ريا يف نفوس اجلماهري، كما هو حال امللّة الفاضلة اليت ال           و إمنا ألا كانت أكثر غلبة و تأث       

  .تبقى ألا فاضلة و إمنا ألن الناس متمسكون هبا و راسخة يف عقوهلم

                                                           
  .22، ص )1983دار األندلس، : بريوت (، الطبعة الثانية، الكندي و الفارايب: فيلسوفان رائدان  جعفر آل ياسني، 1
  .155، ص احلروفكتاب  أبو نصر الفارايب، 2
  .156 املصدر نفسه، ص 3
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التني السابقتني حالة أخرى يكون فيها انتقال امللّة مـن       احلكما يضيف الفارايب إىل       

لّة قبل أن حتدث الفلـسفة،      أمة إىل أمة أخرى مل تكن هلا ملة، حيث حتدث عند هؤالء امل            

و اخلالف الشديدين بني أهل امللّة و أهل الفلسفة، و يعم اخلراب وتـسود   ويقع الصراع

كانت ألمة فأصلحت فزيد فيها أو أنقص منها أو غريت تغـيريا            «الفوضى ألن هذه امللّة     

 قبـل أن    آخر فجعلت ألمة أخرى فأدبوا و علّموا ودبروا هبا، أمكن أن حتدث امللّة فيهم             

و السوفسطائية، و الفلسفة اليت مل حتدث فيهم عن  حتصل الفلسفة و قبل أن حيصل اجلدل

قرائحهم و لكن نقلت إليهم من قوم آخرين كانت هذه فيهم قبل ذلك، أمكن أن حتدث                

  .)1(»فيهم بعد امللّة املنقولة إليهم

 أمة إىل أخـرى،     و من خالل هذه احلاالت الشاملة حلدوث الفلسفة و انتقاهلا من            

وحدوث امللّة بدورها و انتقاهلا من طائفة إىل أخرى، ميكن أن ندرج حالتني أساسـيتني               

يعنيهما الفارايب باخلصوص فيما يذهب إليه بعض الباحثني املعاصرين و من هؤالء حممـد              

  :عابد اجلابري الذي يرى 

 و يعـين هبـا      -و هي الشائعة  -هو حدوث الفلسفة و حصوهلا قبل امللّة        : أوهلا   -

الفارايب نتبع مراحل تطور الفكر اليوناين منذ نشأته إىل ظهور الديانة املسيحية اليت             

كانت عبارة عن نواميس لتعليم اجلمهور حيث متّ استنباطها و تصحيحها اعتمادا            

ـ              ن أفالطـون   اعلى الفلسفة ملا حتمله من منطق و تعقل و ما أوضـحه احلكيم

يقينية و ما جادت به قرحيتهما الفذّة، هذا إضـافة إىل     وأرسطو من تعاليم برهانية     

يب و ما استخلصه التعقل من األمـور العقليـة األخالقيـة            برصيد العقل التجري  

                                                           
  .154، ص املصدر نفسه 1
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للفلسفتني الرواقية واألبيقورية اللتني جاءتا بعد اكتمال الفلسفة اليونانية أي بعد           

  .أرسطو

الفارايب أميت الفرس و اهلنـد      هو حدوث امللّة قبل الفلسفة، و يعين هنا         : ثانيهما   -

اللتني نشأت لديهما امللّة قبل أن تصبح الفلسفة برهانية يقينية على يد اليونـان و               

  .على رأسهم أفالطون و أرسطو

أما موقع األمة العربية اإلسالمية من هذه األمم بعد هذه الدراسة التارخيية لتطـور              

 فيتمثل يف أن الفالسفة العرب املسلمني قـد         الفكر الفلسفي و انتقاله اليت قام هبا الفارايب       

أخذوا الفلسفة اليونانية و ترمجوها إىل اللغة العربية، و اعتقد الناس أا خمالفة لدينهم ألا               

سـته  ايذهب إليه حممد عابد اجلابري يف در      و هذا ما    حتمل يف طياهتا بذور الدين املسيحي       

 رأى أنناين و انتقاله إىل العرب املسلمني، حيث  ألفكار الفارايب املوضحة لتطور الفكر اليو     

قراءة إيديولوجية مكشوفة استهدفت بيان أن الدين املسيحي عبارة عن          «باعتمد  معلمنا  

نواميس لتعليم اجلمهور، متّ استنباطها و تصحيحها بالرباهني يف الفلسفة اليونانية، فلسفيت            

  .)1(»عقل من األمور العملية األخالقيةأفالطون و أرسطو، مضافًا إليهما ما استخلصه الت

هكذا أدرك معلمنا أن ما حتتويه الفلسفة اليونانية ال خيتلف مع ما جاء يف الـدين                

خالف شكلي غري جـوهري،     إال  اخلالف بني أهل الدين و أهل الفلسفة        ما  اإلسالمي، و 

ملعاين املرغوب فيها،   غالبا ما يكون سببه سوء استخدام األلفاظ أو عدم دقتها للتعبري عن ا            و

  .فتؤول أحيانا لتدل على معاٍن أخرى

و من واجب الفالسفة األوفياء هلذه احلكمة املبجلة إزالة هذا اللّـبس و اخلـالف               

املزعوم، ألن الوجود الزمين التارخيي هلذه املعطيات يدل على تبعية الواحدة منها لألخرى             

                                                           
  .99،100، ص حنن و التراثعابد اجلابري،  حممد 1
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ل الدين و أهل الفلسفة على حد تعبري الفـارايب          و إزالة هذا الشقاق بني أه     . افيهوتأثريها  

ليس إالّ متهيدا للقضاء على الصراع االجتماعي و السياسي الناتج الذي خلّف من الفوضى          

و الفساد ما يكفي، و آن األوان لتوحيد اآلراء الفلسفية منها و الدينية و توجيهها حنو بناء                 

  .املدينة الفاضلة

 يكن سباقًا إىل هذه املسألة، ألن إخوان الصفا قد جلـأوا            و املالحظ أن الفارايب مل    

 يف إعـادة الوحـدة إىل اجملتمـع       «قبله إىل اجلمع بني الدين و الفلسفة و اجتهدوا حينها           

، واجلمع بني املسلم و النصراين و اجملوسي و اليهودي و األفالطوين واملـشائي              اإلسالمي

و انتهت هبم نزعتـهم     . دة هي احلقيقة املطلقة   والفيثاغوري، و توجيه اجلميع إىل غاية واح      

التوفيقية واالنتقائية إىل أن يروا يف مجيع املذاهب الفلسفية مذهبا واحدا يوافـق جـوهر               

 و ينظمون إبراهيم و يوسف واملـسيح        …م إىل احلكماء  هتاألديان، ونظروا إىل األنبياء نظر    

 مدرسة موحدة األهداف خمتلفة     و سقراط و فيثاغورس يف    ) صلى اهللا عليه و سلم    (وحممد  

  .)1(»األساليب

  

                                                           
  .17، ص )1961دار املعارف، : القاهرة (، إخوان الصفاء عبد النور جبور، 1
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ن تعـددت الطـرق     إبعد أن بين الفارايب أن احلقيقة واحدة ال كثرة فيها، حىت و           

      ين ليس إال مثاالت ملـا يف الفلـسفة، وحـاول جتـاوز             املؤدية إليها، وأكد أن ما يف الد

يف األخري إىل املرحلة  صل معلمناو راعات احلادة القائمة بني أهل الدين وأهل الفلسفة،الص

اليت جيسد فيها نظرياته ويضع مشروعه االجتماعي السياسي لبناء مدينة فاضلة تتوحد آراء             

  .أهلها ويزول عنها الرتاع املفتعل بشىت أنواعه وتتحقق بالفعل السعادة احلقيقية للجميع

 األنطولوجيـة   و لبلوغ هذا االجتماع الفاضل وجب على معلمنا حتديد األسـس          

واألخالقية اليت تقوم عليها املدينة الفاضلة، ألن بناءها يتطلب توضيح نظام الكون وتآلف             

هكذا ربط  . موجوداته، بعد فيضها عن املوجود األول، الذي جيب معرفته و إثبات وجوده           

  .الفارايب بني آرائه األنطولوجية وفلسفته االجتماعية السياسية
  

  .جيا الفارايب ووحدة نظام الكونأنطولو: املبحث األول
 االنطالق من اجملال األنطولوجي للوصول إىل اجملال السياسي االجتماعي كمـا            إن

ليس إالّ متاشيا مع الطّابع العام للفلسفة القدمية، الذي أكَّد مؤرخـو   سنرى يف هذا الفصل

مث ) اء الطبيعـة  اهللا والطبيعة و مـا ور     (الفلسفة أنه يتدرج من طرح املسائل األنطولوجية        

متاشيا مع هذا التقليد،    . االنتقال إىل مباحث النفس واملعرفة و االجتماع والسياسة وغريها        

بدأ الفارايب نظريته األنطولوجية بالتطرق إىل قضية الواحد وصفاته وعالقته بـالكون، إىل             

و يف هذه املسألة كان صرحيا وواضـحا،إذ أكـد          . جانب قضية حدوث العامل أو قدمه     

  .دور العامل وهو كثرة عن الواحد وهو اهللا سبحانه وتعاىلص
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  : إثبات املبدأ األول منظم الكون -أ 
 من املبدأ   ابتداًءلقد اتضحت يف ذهن فيلسوفنا صورة موجودات الكون وانتظامها،          

نعـرف يف األول أنـه      «األول و واجب الوجود الذي ال علة لوجوده و ال برهان إذ أننا              

هلذا مل يثبت الفارايب هذه القضية      . )1(»اته معرفة أولية من غري اكتساب     واجب الوجود بذ  

ومل يقدم الدليل على صحتها، ألن دليلها كامن فيها، ويفترض مبدئيا التـسليم بقـانون               

السببية، ألن سلسلة األسباب و املمكنات على حد رأي الفارايب ال متتد إىل ماال اية،وأا               

ن أول واجب الوجود بذاته، إذ أنه لو فرضنا السلسلة متتـد إىل             ينبغي أن تنتهي عند كائ    

فإذا كان  . أقصى ما ميكن، فإن آخر ما تتوقف عنده إما أن يكون ممكن الوجود أو واجبه              

ممكنا بذاته احتاج إىل ما ينقله من اإلمكان إىل الوجود، و إذا كان واجبا بغريه احتاج يف                 

 بالضرورة بلوغ كائن مرته عن كل صفة إمكان يـستمد           قيام وجوده إىل هذا الغري، فينتج     

ن واجب الوجود هو    إو على هذا األساس يقول      . وجوده من ذاته ال من قوة خارجة عنه       

أفضل الوجود، و أقدم الوجود، و ال ميكن أن يكون وجود أفضل و ال أقدم من وجوده،                 «

ولذلك ال  أرفع املراتب،   و هو من فضيلة الوجود يف أعلى احنائه، و من كمال الوجود يف              

  )2(. »ميكن أن يشوب وجوده وجوهره عدم أصالً

ه طبيعته، و الذي إذا افترضنا عـدم        يإن واجب الوجود هو ذلك الذي وجوده متل       

كما .  و ال ميكن أن يكون خارج ذاته       ،وجوده يكون كالمنا هراء، ألن وجوده عني ذاته       

 إما متماثالن يف كمال الوجود وهـذا        أنه لو فرضنا هناك موجودان واجيب الوجود، فهما       

مستحيل أو متغايران يف شيء مما به قوام وجودمها، و بذلك يكون هناك تركيب وهـذا                
                                                           

جملس دائرة املعارف العثمانية، : حيدر آباد(، ضمن جمموعة رسائل الفارايب الفلسفية التعليقاتأبو نصر الفارايب،  1
  .5، ص )هـ1345

  .37.، صاء أهل املدينة الفاضلةآركتاب  أبو نصر الفارايب، 2
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السبب «ن واجب الوجود الذي هو اهللا واحد ال شريك له و هو             إفنقول  . مستحيل أيضا 

س صورة ، و لي)1(»األول لوجود سائر املوجودات كلّها و هو بريء من مجيع أحناء النقص

عنه توجد  «و ال مادة، ال شبه له و ال ضد له و ال حد له، و ال غاية فهو واحد بذاته بل                      

  .)2(»ر املوجودات على جهة فيض وجوده بوجودهائسا

ـ و إذا تأملنا سائر املوجودات و أحواهلا وجدناها ممكنة الوجود و ل            ست واجبـة   ي

الذي حيتاج حتما إىل علّة تنقله من       و ممكن الوجود هو ذلك املوجود بالقوة، و         . الوجود

القوة إىل الفعل، من اإلمكان إىل الوجود، و هو الذي مىت وجد أصبح واجب الوجـود                

لي، و هكذا فإن النور مـثال       فعبغريه، أي بالقوة اليت نقلته من صفة اإلمكان إىل الوجود ال          

د باإلمكان قبـل أن     إنه يوج  .يوجد يف الواقع فقط يف تلك احلالة اليت توجد فيها الشمس          

فإذا كانـت الـشمس   . توجد الشمس، و لكنه من حيث طبيعته ليس موجودا بالضرورة    

موجودة فإن النور يوجد بالتأكيد، إن هذا املوجد باإلمكان، أو املمكن الوجود، يثبـت              

وجود السبب األول أو واجب الوجود الذي سبق ذكره، ذلـك ألن األشـياء املمكنـة                

  و بالتايل فـإن    . ا إىل شيء واجب هو الكائن األول أي املوجود األول         الوجود تنتهي حتم

فاألشياء ال  .  إىل من سيمنحه وجود    حيتاجهدف هذه األشياء املمكنة مهما كان بعيدا فإنه         

، فألجلها ينبغي حتما أن يكون مثة شيء ما واجـب            الوجود نفسهالأن متنح   بذاهتا  ميكن  

  . وهو اهللالوجود، مينحها وجودها

. و اإلنسان ال ميكن أن يعرف اهللا إالّ بقدر ما يتخلص من املادة، اليت يغوص فيها

فهو ال يستطيع معرفة اهللا معرفة دقيقة ألنه أمام الوجود األكمل و كأنه أمام أقوى األنوار، 

نبهار عيونه يطلق على اهللا أمساء تدل على افال يستطيع احتماله لضعف بصره، فنجده بعد 
                                                           

  .37 املصدر نفسه، ص1
  .3، ص الفلسفية ضمن جمموعة رسائل الفارايب،الدعاوي القلبيةرسالة  أبو نصر الفارايب، 2
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و إذا وصف اهللا بصفات عديدة فذلك . ل دون أن يتناقض ذلك مع وحدتهمنتهى الكما

كما . تفق مع جوهره ألنه واحد بسيط غري مركبتمن باب اجملاز فقط، و هي صفات 

نه إأنه جبوهره عقل بالفعل و ليس له عالقة باملادة، و وجوده ال حيتاج إليها هلذا نقول 

  .عاقلمعقول جبوهره، و هو العقل و املعقول و ال

و الفارايب ال ينكر علم اهللا باجلزئيات،فهو يعلم ذاته، ويعلم يف ذاته كل ما صـدر                

فإنه إذا عقل ذاته فقد عقل بوجه ما املوجودات كلها، ألن سائر املوجـودات إمنـا           «.عنه

و تكون املوجودات الروحية واملادية قـد       . )1(»اقتبس كل واحد منها الوجود عن وجوده      

ملبدأ األول يف عامل ما فوق القمر، واملوجودات الطبيعية والبـشرية يف            فاضت تنازليا عن ا   

  .عامل ما حتت القمر
  

  . فيض املوجودات عن اهللا و مراتبها-ب
  :إن املوجودات الروحية تترتب تنازليا يف ست مراتب متتالية 

  .الكائن األول وهو اهللا −

  .العقول التسعة احملركة لألجرام السماوية −

  .العقل الفعال −

  .النفس اإلنسانية −

 .اهليوىل −

  .الصورة −
  

                                                           
  .34، ص السياسة املدنيةكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
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أما املوجودات املادية فريتبها الفارايب ترتيبا تنازليا أيضا من األعلى إىل األدىن على             

  :مراتبستة 

  .أجسام األناسي −

  .أجسام احليوانات −

  .أجسام النباتات −

  .أجسام املعادن −

− اويةاألجرام السم.  

التراب والنار، اليت مساها املـسلمون      املاء واهلواء و  : املواد األولية املشتركة، أي    −

  .ات األربعةسسطقإلا

 من العقل ةو قد جعل الفارايب بني هذه املوجودات ترابط وتناسب حمكم، ممتد

األول حىت العقل البشري، عن طريق سلسلة من العقول اليت تتخذ من العقل الفعال 

  .واسطة لالتصال بالعقل البشري

 متتالية بداية بالعقل األول احملرك للـسماء األوىل         و املقصود بالعقول مراتب تسعة    

والعقل الثاين احملرك لكرة الكواكب الثانية، والعقل الثالث احملرك لكرة زحل، والعقل الرابع 

احملرك لكرة املشتري، والعقل اخلامس احملرك للمريخ والعقل السادس احملـرك للـشمس،             

.  احملرك لعطارد، والعقل التاسع احملرك للقمـر       والعقل السابع احملرك للزهرة، والعقل الثامن     

واملالحظ أن سلسلة املوجودات هتبط من األكمل إىل األقل كماال، ومـن الوحـدة إىل               

مث يتبني كيف تدخل هذه الكثرة على الوجود ومن أين تأيت املادة، حيث تـصل               . الكثرة

           ينتهي األمر إىل    ىسلسلة العقول وتتتابع، وعن كل عقل يفيض عقل آخر وصورة فلك حت 

  .ويكون مركز هذه العقول كلها هو األرض. عاملنا األرضي، أي إىل ما دون فلك القمر
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 إذ فاضت منه املوجودات  …فاملوجودات كثرية، وهي مع كثرهتا متفاضلة«و عليه 

فيبتدئ من أكملها وجودا مث يتلوه ما هو أنقص منه قلـيال، مث ال              …كلها بترتيب مراتبها  

لك يتلو األنقص إىل أن ينتهي إىل املوجود الذي ختطى عنه إىل ما دونه ختطـى                يزال بعد ذ  

  )1(.»إىل ما مل ميكن أن يوجد أصال، فتنقطع املوجودات من الوجود

هكذا شرح املعلم الثاين صدور العامل ووجوب وجود العلـة األوىل أو واجـب              

عة هذا النظام الـذي     وكان ذلك رغبة منه يف تبيان رو      . الوجود، وفيض املوجودات عنه   

يسري الكون وفقه، و تناسقه رغم كثرة موجوداته و تعددها، و انسجامه رغم اخـتالف               

 الذي من املفروض أن يؤدي إىل اصطدامها واخـتالل          درجات هذه املوجودات و تراتبها    

يكون أول فيلسوف   أن  كما أنه من جهة أخرى يريد بنظريته هذه          .، هذا من جهة   توازا

نية يطو التوفيق بني ما جاء يف الدين اإلسالمي و ما جاء يف نظرية الفيض األفل              عريب حاول 

إالّ أن هذا   .  تبيان أن ما يف الدين ال يتناىف مع ما يف الفلسفة           يفاليت اعتمد عليها رغبة منه      

التوفيق أوقعه يف تناقض واضح حيث مجع بني فكرة اخللق اإلسالمية اليت أساسها إمكانية              

. نية اليت أساسها عدم إمكانية اخللق من الشيء       يطوال شيء، وفكرة الفيض األفل    اخللق من   

 بل هو أزيل تبعـا ألزليـة        اكما أن العامل حسب معلمنا غري مسبوق بالعدم و ليس حادث          

إالّ أنه يستدرك األمر    . مصدر الفيض، وهذا بالذات يتناقض مع ما جاء يف الدين اإلسالمي          

  .* من ال شيء و أنه حادث ال حمالويقول بإبداع اهللا للعامل

و من هنا نستنتج أن الفارايب يتبىن موقفني متناقضني ليواصل مشواره التوفيقي من             

 التناقض يف هذا احلـال إالّ نتيجـة         ليسو  . أجل اجلمع و ليس من أجل هدف آخر غريه        

يف كتابه   حسن مروة يف تربيره الذي يذكره        املفكرإصراره وعناده، هذا ما مل يذهب إليه        
                                                           

  .57، ص آراء أهل املدينة الفاضلةكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
  .100،104 ص بني رأيي احلاكمني،اجلمعكتاب يب يف نظر نصوص الفاراأ *
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، إذ يرد هذا التناقض إىل أن الفارايب و غـريه           الرتعات املادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية     

يصوغون أفكارهم و نظرياهتم احلقيقيـة صـياغة فلـسفية ال           «من فالسفة عصره كانوا     

، مع  "اخلاصة"تكشف عن مراميها وأبعادها إالّ لذوي االختصاص، أو من كانوا يسموم            

من حتريض الفقهاء  قوال وتصرحيات مناقضة هلا يكتبوا للجمهور، وقاية ألنفسهمإذاعة أ

احملافظني الذين تتخذ منهم السلطات احلاكمة يف الغالب، وجهها اإليديولوجي و سالحها            

و لكن أيعقل أن يكون هـذا التربيـر         . )1(»يف إرهاب الفكر املعارض لسياستها املسيطرة     

ابق الذي بينا من خالله عنـاد       ر مبوقفنا الس  اقض الفارايب؟ إننا نذكّ   مقبوالً وكافيا لتفسري تن   

من جهة، و إقامـة     . معلمنا وإصراره على التوفيق بني الدين و الفلسفة مهما كان الثمن          

نظامه الفلسفي كلّه على أساس الفيض الذي يستلزم نفي اخللق من عدم و إثبات أزليـة                

ضح إثرها اآلراء و املبادئ اليت جيب االقتناع هبـا          العامل بالضرورة من جهة أخرى، و يو      

 اآلراء والنظريات الفلسفية اليت تتناول صدور النفس اإلنـسانية والـسعادة            يلتحصيل باق 

والنبوة والرئاسة إىل غريها من املسائل اليت يصل إليها فيلسوفنا بعد االنتقال مـن العـامل                

لعقل الفعال الذي تـصدر عنـه النفـوس         العلوي إىل العامل األرضي الذي يربط بينهما ا       

  .اإلنسانية
  

  .فس اإلنسانية ووظائفهاصدور الن -ج
إنّ النفس صورة من العقل الفعال، فاضت على اجلسم اإلنساين عندما كان مـادة              

شروط املـادة النباتيـة    و مل تصبح مادة اجلسم كذلك إالّ ألا استوفت. مستعدة لقبوهلا

فال . دت عليها شيئًا آخر من القابلية و االستعداد أي الوجود بالقوة          واملادة احليوانية مث زا   

                                                           
، )1985بريوت، دار الفارايب، (، اجلزء الثاين، الطبعة اخلامسة الرتعات املادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية حسني مروة، 1
  .516ص
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توجد النفس يف اإلنسان فقط، و إمنا توجد أيضا يف احليوان و يف النبات، كما أنّ لكـل                  

تلف كل نفس من األنفـس      ختفللسماء نفس وللعامل نفس و    . كوكب من الكواكب نفس   

ية، من حيث مرتبتها يف الوجـود، بأـا         املذكورة بعضها عن بعض ومتتاز النفس اإلنسان      

أرقى الصور اإلهلية، وهي أفق بني العامل السماوي والعامل األرضي تأيت درجة وجودها بعد              

وقد عرفها املعلـم الثـاين،      . العقل الفعال مباشرة ألا أفضل وجود صدر عن هذا العقل         

إـا  : يس النفس فقـال   رسطو طال أحد  «: تعريفا ال يبعد عن تعريف املعلم األول، فقال       

ويكون استكمال الـنفس النباتيـة   . )1(»استكمال أول جلسم طبيعي آيل ذي حياة بالقوة 

بالتغذية والنمو والتكاثر واستكمال النفس احليوانية باإلحساس واحلركة واستكمال النفس          

  .اإلنسانية بإدراكها املعقوالت

 حبركة األفالك املختلفة يف اجلوهر      يف البداية تصدر عن العقل الفعال اهليوىل املتأثرة       

والنسب واحلركات مما يؤدي إىل إحداث استعدادات خمتلفة فيها، وهي مشتركة بني مجيع             

و عندما يفيض العقل الفعال على استعدادات اهليوىل بصور تالئمهـا           . األجسام األرضية 

عناصر للحصول علـى    املاء واهلواء والتراب والنار، فتمتزج هذه ال      : ةتتكون العناصر األربع  

ومعها تتكون شيئا   . أجسام متتزج فيما بينها، وحتدث امتزاجات أكثر تركيبا وأكثر تعقيدا         

فشيئا استعدادات بصورة مالئمة وينتج من ذلك األخبرة مث السوائل واجلمادات والنباتات            

  .واحليوانات وأخريا اإلنسان

طاته و أكثر تشعبا يف و اإلنسان هو آخر ما حيدث ألنه أكثر تعقيدا يف اختال

و يعتربه الفارايب أفضل ما يصدر عن العقل الفعال وأفضل املخلوقات يف العامل . امتزاجاته

وعليه إذا وجد اجلسم اإلنساين ذي االستعداد الكامل يفيض عليه العقل الفعال . األرضي
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م كما نفسا، ليصبح إنسانا سويا متحركا، مبعىن أن النفس غري سابقة على وجود اجلس

  .وحني يدخل اجلسم املستعد الستقباهلا يكمل وجوده وتستقر فيه. يعتقد البعض

و يلجأ الفارايب إىل تقسيم هذه النفس إىل أربع قوى، ليكتمل هبا وجود اإلنسان،              

فيتبني من خالل ذلك كيفيـة      . لكل منها وظيفة خاصة وعمل تؤديه وهي مرتبة ومترابطة        

جهة وكيفية قدرته على تنظيم سلوكه تنظيمـا أخالقيـا    حصول املعرفة عند اإلنسان من      

وقد رتب معلمنا هذه القوى تصاعديا من القوة الغاذية إىل القوة           . فاضال من جهة أخرى   

احلاسة مث تليها القوة املتخيلة وصوال إىل القوة الناطقة اليت يعتربها أمسـى قـوى الـنفس                 

اإلنسان من املستوى املادي إىل الفكر      و الفكر غري مادي، وحياة النفس ترتفع ب       . وأكملها

والقوة الغاذية هي أول ما حيدث من قوى النفس ومتثل          . وتتعاىل هبا بقوة التصور والتمثيل    

 التغذية و النمو و التوليد، وبذلك       :هيوهي تقوم بوظائف ثالث     . أول حاجات اإلنسان  

ي القوة املغذية والقوة املنمية     تتوفر النفس اإلنسانية على قوى النفوس اليت دوا يف الرتبة، أ          

فلكل قوة وظيفة خاصة هبا، إذ تنجز القوة الغاذية وظيفتها بواسطة أعضاء             .والقوة املولدة 

منها قوة رئيسة ومنها قـوى هـي        «اجلسم اليت بعضها رئيس و بعضها مرؤوس، أي أن          

ه به وتقتدي    و الرئيس هو القلب، املدبر لسائر األعضاء اليت تتشب         )1(»…رواضع هلا وخدم  

  .بأفعاله

ففيها رئيس وفيها رواضع، و رواضعها هي احلـواس اخلمـس           «أما القوة احلاسة    

ويشبهها الفارايب حباملي   . و تؤدي بواسطتها دورها اخلاص هبا     . )2(»املشهورة عند اجلميع  

على مث تليها القوة املتخيلة، اليت تعمل       . أخبار املدينة من كل نواحيها إىل رئيس هذه املدينة        
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ويف . تركيب الصور وفصلها و حماكاة احملسوسات و املعقوالت بصور حسية مناسبة هلـا            

  .األخري قبول فيض العقل الفعال

و نالحظ أن الفارايب مل جيعل هذه القوة رئيسة وال مرؤوسة، فهي واحدة، وتوجد              
بتلقـي  إذ تقـوم أوال     . يف القلب أيضا، وهلا أمهية كبرية ودور أساسي يف حصول املعرفة          

احملسوسات عن طريق احلواس، مث تتقبل الصور اليت تطفو من الباطن وتفصل بعض الصور              
عن بعضها وتركب بعضها إىل بعض فتحاكيها بأشياء أخرى، مبقارنة الـصور اجلديـدة              
بصور حمفوظة من قبل، كأن حتاكي رؤية الثلج بالربودة، أو مفهوم احلرية بصورة احلصان              

ي احملسوس باملعقول كما ميكن أن حتاكي املعقول بامللموس، أي أن فهي إذن حتاك. األبيض
وظيفتها تتمثل يف التشابيه و االستعارات واحملاكاة اليت كثريا ما يلجـأ إليهـا الـشعراء                

  .واخلطباء
و يرى الفارايب أن املعقوالت ال تعود إىل القوة املتخيلة فحسب بـل إىل العقـل                

ة بالصور، وتظهر هذه احملاكـاة يف النبـوة واألحـالم           الفعال كذلك، فتحاكيها املتخيل   
  .الصادقة

الـيت ال   «و تأيت أخريا القوة اخلاصة باإلنسان وهي قوة التعقل، أي القوة الناطقة             

ـ  و بواسطتها يع   )1(»رواضع هلا وال خدم هلا من نوعها، إمنا رئاستها على سائر القوى            ل ق
ون نظرية يدرك هبا اإلنسان املعرفة يف ذاهتا،        وهي إما أن تك   . املعقوالت ومييز بني األشياء   

  .أو عملية يعرف هبا اإلنسان املهن والصناعات
  

  . درجات العقل وحصول املعرفة-د 
إذا كانت النفس كمال اجلسم فإن العقل هو كمال النفس، ومشكلة العقل عنـد              

العملي والعقـل  العقل : معلمنا تلخص رأيه يف نظرية املعرفة وهو مييز بني نوعني من العقل       

فالعقل العملي يعلم اجلزئيات ومييز بني اجلميل والقبيح، أو بني اخلري والشر، أما             . النظري
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العقل النظري فيدرك الكليات، وهو على أربع درجات متصاعدة أدناها عقـل بـالقوة              

خر ويعتربه الفارايب نفسا أو جزءا من نفس أو قوة من قواها، أو مبعىن آ             ). العقل اهليوالين (

هو االستعداد األول املشترك جلميع الناس، حيث تنطبع عليه صور املوجودات وتتشكل،            

وهذه الذات ليست   . إال أن املواد اجلسمانية تقبل الصور يف سطوحها فقط دون أعماقها          «

  .)1(»بل هذه الذات نفسها تصري تلك الصور…تبقى ذاهتا متميزة عن صور املعقوالت

لقوة يف حتصيل املعرفة، يرتقي إىل العقل بالفعـل وهـو           و عندما يتدرج العقل با    

فإذا حصلت فيه املعقوالت اليت انتزعها عن       «اإلدراك الفعلي للمعقوالت احلاصلة بالفعل،      

نتزعت حـصلت معقـوالت     ا وهي إذا    …املواد صارت تلك املعقوالت معقوالت بالفعل     

ن حتصل يف العقل إما أن      ، فاملعقوالت قبل أ   )2(»…بالفعل بأن حصلت صورا لتلك الذات     

فإذا كانت صورا . تكون صورا لألشياء احلسية وإما أن تكون صورا جمردة عن احملسوسات

لألشياء هذا يعين أن العقل انتزعها عن مادهتا وجردها من املكان والزمان والوضع، وجعل              

ن منها كليات بعد أن كانت صفات ألشياء جزئية، وأما إذا كانت يف األصل جمردة فـإ               

  .العقل يدركها كما هي

و إذا استطاع العقل البشري أن يدرك الصور اجملردة اليت مل ختالط املادة أصال، فإنه               

العقل املستفاد  «ويكون  . يكون قد أصبح عقال مستفادا، يدرك ذاته على أنه عقل بالفعل          

شبيها بالصورة للعقل الذي بالفعل، والعقل الذي بالفعل شبه موضـوع ومـادة للعقـل               

إال أن الفارايب متأكد بأنه ليس كل ذهن بشري قادر علـى الوصـول إىل               . )3(»املستفاد

وال يتمكن منها العقل . درجة العقل املستفاد، ألن مرتبته هي أمسى مراتب اإلدراك البشري 
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ولذلك جنده قد حـدد     . بالفعل إال بعد أن تصري فوق العقل املنفعل، أكثر مفارقة للمادة          

فالذي يصل  . رجاهتم يف املدينة بتفاوت بعضهم على بعض تبعا لقدراهتم        مراتب األفراد ود  

منهم إىل درجة العقل املستفاد، يتمكن من كشف ما هو خفي ويتصل مباشـرة بعـامل                

  . العقول املفارقة

و املالحظ أن العقل عند الفارايب يرتع به الشوق إىل العقل الذي يكون أعلى منـه               

وهذا الرتوع و االشتياق يتم مبؤثر فعل طبيعـي،         . دىن إليه درجة، والعقل األعلى يرفع األ    

هكذا إذا  .  والعامل املؤثر هنا هو العقل الفعال      ،يعمل على نقل حالة القوة إىل حالة الفعل       

يتدرج عقل اإلنسان من مرتبة إىل أخرى، من العقل بالقوة إىل العقل بالفعل ومنـهما إىل                

وإذا ارتقى منه فإمنا يرتقي إىل أول رتبـة         «قل الفعال،   العقل املستفاد، إىل أن يبلغ منه الع      

و للعقل الفعـال دور هـام يف     . )1(»املوجودات املفارقة وأول رتبة هي رتبة العقل الفعال       

حصول املعرفة اإلنسانية العقلية، ويسميه الفارايب الروح األمني أو روح القـدس، وهـو              

فعال يهبها بدوره إىل العقل اإلنساين، أي       واملعقوالت املوجودة يف العقل ال    . واهب الصور 

و يعد العقل الفعال هو املوجـود       . )2(»مرتلة الضوء الذي تعطيه الشمس للبصر     «أنه مبثابة   

  .احلادي عشر يف سلم الوجود

هذه هي نظرية العقل ومراتبه عند الفارايب، وهكذا حتصل املعرفة اإلنسانية وفقـا             

ك عالقة مباشرة بني نظام الوجـود وتسلـسل         لتدرج ونظام حمدد، حيث أوضح أن هنا      

وإذا كان اإلدراك واملعرفة صعود من احملـسوس إىل غـري    . املوجودات وفيضها عن األول   

  .احملسوس، أي من الكثرة إىل الوحدة، فإن املوجودات تفيض من الواحد لتتعدد و تتكاثر
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عل منـها فيلـسوفنا     و املعرفة الفلسفية ليست إال نوعا من املعرفة اإلنسانية اليت جي          

شرطا أساسيا إلصالح اجملتمع واحلد من صراعاته، اليت ال سبيل للقضاء عليهـا إال عـن                

  .طريق املعرفة الصحيحة لألشياء واملسائل كما هي يف احلقيقة

تبدأ املعرفة باستقراء اجلزئيات اليت تلتقطها احلواس، إال أن املعرفة احلسية احلاصـلة       

كما أن العقل بالقوة غري قادر على       . ية لتوليد املعرفة يف النفس    عن طريق احلواس غري كاف    

جعل ذاته عقال بالفعل، بينما العقل الفعال يتمكن من ذلك وينقل احملسوسات إىل حالـة               

  .الوجود بالفعل، وحتصل املعرفة العقلية اليت جتردت متاما عن لواحق املادة

وعا آخر يعتمـد علـى احلـدس    و يضيف الفارايب إىل هذين النوعني من املعرفة ن 

واإلشراق، تبلغها فئة خاصة من الناس ارتاضت نفوسهم باملعرفة الفلـسفية، وحتـررت             

عقوهلم من العامل املادي، واتصلت بعامل العقول املفارقة وأصبحت معرفتهم لألشياء عبارة            

 على  عن رؤيا صادقة جلواهرها العميقة، أي أا بلغت معرفة احلق، وحتصل عندئذ النفس            

هذا يعين أنه إىل جانب املعرفة احلسية واملعرفة العقلية، يضيف الفارايب            .السعادة القصوى 

املعرفة االشراقية اليت تتجلى حقائقها من العقل الفعال الذي يهب الصور، إا نوع مـن               

شراقات اليت ترتل من هذا العقل على الذين يتحررون من قيود املادة ويترفعون عنـها،               اإل

ون حياهتم للتأمل والنظر، فتصبح النفس حينئذ، غري حمتاجة يف قوامهـا إىل مـادة،               ويهب

، فترتفع وتتصل بنـور األنـوار       "الربيئة من األجسام  "فترتفع إىل مرتبة الكائنات العلوية      

  .وتتحقق هلا السعادة ألا أدركت ما وراء الطبيعة

سانية ووظائفها، كما و هبذا الشكل يكون الفارايب قد أوضح مراتب النفس اإلن

ن درجات العقل وحصول املعرفة لدى اإلنسان الذي يسعى دائما إىل أن يرتقي بفضلها بي

ن نظام الكون ودقته وترتيب موجوداته كما يكون معلمنا قد بي. يف السلم االجتماعي

 تصحيح اآلراء يوفيضها عن واجب الوجود لتكون غايته األوىل من هذا التوضيح ه
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هذا من جهة، .  هذه املسائل وتقريبها من أذهان الناس مصححةعن الشائعة الفاسدة،

وجعل نظام الكون منوذجا ميكن أن تسري على منواله األمم والبشرية مجعاء من جهة 

  .أخرى

و لبلوغ غايته، اعتمد فيلسوفنا على املنهج التمثيلي، لدمج امليتافيزيقا والـسياسة            

أن يف العامل مبدأ ما أوال مث مبادئ أخر تتلـوه           «ا من   وجعلهما يف منظومة واحدة، منطلق    

على الترتيب، وموجودات عن تلك املبادئ وموجودات أخر تتلو تلك املوجودات علـى             

وكذلك يف مجلة ما يشتمل عليه      . ترتيب إىل أن تنتهي إىل آخر املوجودات رتبة يف املوجود         

حىت يوجد فيما يشتمل    …دنيون آخرون األمة أو املدينة مبدأ ما أول مث مبادئ أخر تتلوه وم          

  .)1(»املدينة نظائر ما يشتمل عليه مجلة العامل

قتداء به  الو عليه يكون النظام الكوين وانسجامه هو النموذج املقترح الذي جيب ا           

لبناء مدينة اإلنسان اليت ال ختلو من التنوع والتفاوت يف أجزائها، كما هو حال موجودات               

يف مراتبهم وقدراهتم ومللهم ليس مانعا من إقامة نظام سياسـي           واختالف الناس   . الكون

اجتماعي متكامل، شرط أن يأخذ كل جزء من أجزاء املدينة موقعه تبعا لقدراتـه ليقـوم     

ولإلنسان ما ميكنه من إرساء قواعد هذه املدينة املنشودة وما يؤهله           . بالوظيفة املسندة إليه  

هائلة ال تستدعي منه إال التوجيه السليم و االستعمال         لبنائها ألن اهللا خلقه جمهزا بقدرات       

هذه السعادة اليت ينشدها ويصبو إىل       .الصحيح ليبلغ ما جعل من أجله وهو حتقيق السعادة        

 بطريقة واحدة، أو مبعىن آخر كل واحد أو كل مجاعة تعتقد            بنو جلدته بلوغها، ال يفهمها    

اء دون أخرى، ممـا أدى إىل تنـوع         أن السعادة تكمن يف سلوك دون آخر أو تتضمن آر         

  .السبل املؤدية إليها و االختالف حوهلا
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  .تصحيح آراء أهل املدن حول مفهوم السعادة: املبحث الثاين

  . تصحيح الفهم اخلاطئ للسعادة وأنواع املدن الناجتة عنه-أ 
يعد تصحيح اآلراء الفاسدة أمرا ضروريا ومطلوبا ألن فـسادها يؤسـس مـدنا              

ويعتمد هذا التصحيح على املنطق وقوانينه، باعتباره الوسيلة الوحيدة اليت بفضلها           . جاهلية

واملنطق قادر على أن    . ميكن وضع حد لفوضى األفكار وفسادها، كما عرفها عصر معلمنا         

تعطـي  «يلعب دورا هاما على الصعيد االجتماعي والتعامل الفكري لألفراد ألن صناعته            

 شأا أن تقوم العقل وتسدد اإلنسان حنو طريق الصواب وحنـو            باجلملة القوانني اليت من   

  )1(.»احلق يف كل ما ميكن أن يغلط فيه من املعقوالت

و الناس بصفة عامة جيهلون أمهية هذه الصناعة العقلية ذات االنعكاس االجتماعي            

 ال  كما أم . يف تصحيح آرائهم إن كانت فاسدة ، وتوحيد مساعيهم إن كانت متضاربة           

يعرفون أن ما آلوا إليه من خراب وفساد وما آلت إليه مدم ليس إال نتيجة جهلهم هذه                 

الصناعة، اليت تعني اإلنسان فيما يلتمس تصحيحه عند نفسه وعند غريه، وكـذلك مـا               

زمة، وليست فضال   الوعليه تكون صناعة املنطق صناعة      . يلتمس غريه تصحيحه عنده هو    

 على اسـتقامة الـتفكري ال ميكنـه         -اضرفَ–طر  ى الذي فُ  فحت.تنعدم حاجة اإلنسان إليه   

  .االستغناء عنه

السعادة احلقيقية  يف  و كم كان الناس يف حاجة إىل هذه الصناعة لتصحيح آرائهم            

 و إمنا تؤسس علـى       هلا واملراد منها، ألن املدينة الفاضلة ال تؤسس أبدا على الفهم اخلاطئ          

 ؛من الفضائل أنواع  لبلوغها بواسطة أربعة    الناس  حيد مساعي   الفهم الصحيح ملدلوهلا و تو    

  .النظرية و الفكرية، و اخللقية و العملية

                                                           
  .67، ص )1948دار الفكر العريب، : ة القاهر(، تقدمي و تعليق عثمان أمني، الطبعة الثانية إحصاء العلوم أبو نصر الفارايب، 1
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 جند الفارايب يتحدث عـن وجـود        فقطرغم وجود سعادة واحدة      يف احلقيقة    و

النوع والكم والكيف، فيكون التفاضل بني      : تفاضل بني سعادات الناس على أسس ثالثة      

لنوع يشبه التفاضل املوجود بني صناعيت احلياكة و النسيج القطين          السعادات على أساس ا   

كما يكون التفاضل بـني     . والكتاين و صناعيت العطر و الكناسة و صناعيت الرقص و الفقه          

التفاضل يف نوع واحد من الصناعة بكثرة العلم واملمارسة         مثل  السعادات على أساس الكم     

ة الكيف فيكون كالتفاضل يف إتقان صناعة معينـة         أما التفاضل من ناحي   . أو عدم كثرهتما  

إالّ أنه يف األخرية ال ميكن أن نتحدث إالّ على سـعادة واحـدة              . وإجادهتا أو عدم إتقاا   

ليت تستند إىل معرفة احلاجات احلقيقية لإلنسان وتنتعش        ا ،ممكنة هي قمة السعادات املمكنة    

 والنظام األخالقي الذي أمر به وأوحى به من معرفة النظام الكوين الصادر عن اهللا عز وجل  

  .إىل أنبيائه، إلنقاذ البشرية مجعاء من ظلمات اجلهل

و يف حبثنا هذا جلأنا إىل احلديث عن املدن اجلاهلية قبل التطرق إىل املدينة الفاضلة، 

على خالف ما هو معمول به لدى معظم الدارسني لفلسفة الفارايب السياسية، الذين 

. ةيتوضيح مبادئ وآراء أهل املدينة الفاضلة قبل الشروع يف حتليل املدن اجلاهليعمدون إىل 

أوهلما، أن تبيان سلبيات املدن اجلاهلية : و هذا التقدمي والتأخري يفسره سببان رئيسيان

و هي اليت تتأسس برأي املعلم الثاين، على أفكار فاسدة حتتاج إىل - وأفعال أهلها 

.  املدينة الفاضلة، وهي الغاية القصوى لتحقيق سعادة اجلميع يكون أساسا لبناء- تصحيح

ري احلسن لشؤون  السيفوثانيهما، يكمن يف إثبات مدى خطورة هذه األفكار وتأثريها 

إضافة إىل ضرورة االهتمام هبذه اآلراء اخلاطئة باعتبارها السبب . اختالل نظامها وأاملدينة 

اجلاهلية «و. ع، وبالتايل نشأة املدن اجلاهلةراالرئيسي لتفشي الفوضى واشتعال الص

. املقصودة هنا ليست تعين جمتمع ما قبل اإلسالم، وإمنا تدل على أية مدينة فسدت آراؤها
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ألن جهل بعض هؤالء يبعدهم عن معرفة حقيقة األشياء وعن . )1(»فاجلهل هنا ضد املعرفة

. وحدهتا، كما عرفنا ذلك من قبلالسبل املؤدية إليها، أي الفلسفة اليت أكد الفارايب 

فمعرفة الفلسفة هي الطريق الوحيد للقضاء على خمتلف الرتاعات القائمة بني الناس آنذاك، 

حىت تتوحد آراؤهم وتتوجه صوب غاية واحدة تتمثل يف بناء دولة قوية ال تتنكر للعقل 

   .والطرق الربهانية الصحيحة

السعادة وسوء فهـم    يف  اليت ذكرناها   كما الحظ الفارايب آراء فاسدة أخرى غري        

الناس هلا، كاعتقادهم أن االجتماع البشري ال يقوم إال على احلاجة املادية والضرورة، أو              

اعتقادهم أن أساسه القرىب أو التعاهد و االشتراك يف السكىن، كما رده البعض اآلخر إىل               

  . التشابه يف اخللق و االشتراك يف اللغة

عند الفارايب هو أن هذه اآلراء فاسدة باجلملة وال ميكن بناء عليها            و املهم يف األمر     

إنشاء املدينة الفاضلة، ألن املدن اجلاهلية والضالة إمنا حتدث مىت كانت امللة مبنيـة علـى                

إنا نرى املوجـودات الـيت نـشاهدها        «: ما قاله قوم  منها  . بعض اآلراء القدمية الفاسدة   

 ولـذلك رأوا أن     …هر منها ملا سواه يكون أمت وجـودا       فاألق. تتغالب و تتهارج  …متضادة

 وأن اإلنسان األقهر لكل     …املدن ينبغي أن تكون متغالبة متهارجة ال مراتب فيها وال نظام          

و الغريب يف اعتقاد هؤالء هو اعتبار التغلب أمرا طبيعيا، على           . )2(»ما يناويه هو األسعد   

وإنصافا، فللقوي أن يقتـل الـضعيف أو        مستوى األفراد واجلماعات، ليمثل حينئذ عدال       

  .يستعبده، ألنه هو القاهر

                                                           
  .63، ص الفلسفة السياسية عند الفارايب عبد السالم بنعبد العايل، 1
  .151-152-153: ، صآراء أهل املدينة الفاضلةكتاب  أبو نصر الفارايب، 2
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هذه مجلة األفكار الفاسدة اليت أشار إليها املعلم الثاين، مبينا مدى فـساد اعتقـاد               

أصحاهبا أم يبلغون السعادة بواسطتها وهم ال يعلمون أم خمطئون يف اعتقادهم وفهمهم             

  . للسعادة

    ن يف التقاهر والغلبة وإمنا تكون      وث عنها الفارايب، ال تك    و السعادة احلقيقية اليت حتد

وأن حتصل هلا   . بزوال الشرور عن املدن وعن األمم، ليست اإلرادية منها فقط والطبيعية          «

كما أن السعادة احلقيقية ال تكمن يف سد احلاجات         . )1(»اخلريات كلها الطبيعية واإلرادية   

بعض، أو يف تلبية اللذات احلسية، كما اعتقد الـبعض          املادية كالثراء والغىن، كما اعتقد ال     

أن تصري نفس اإلنسان من الكمال يف الوجود إىل حيث ال حتتاج            «ن يف   ماآلخر، و إمنا تك   

يف قوامها إىل مادة، و ذلك أن تصري يف مجلة األشياء الربيئة عن األجـسام، و يف مجلـة                   

و على هـذا األسـاس      . 2» دائما أبدا  اجلواهر املفارقة للمواد، و أن تبقى على تلك احلال        

فالطـون  أتكون املادة هي املانع دون حتقيق اخلري و الكمال، و هذه الفكرة جندها عنـد                

و هي العائقة عن أعظم ما تنال       «. الذي يعترب املادة مبثابة سجن النفس و عائق عن املعرفة         

جنده أيضا يوافق أرسـطو      و إذا كان معلمنا يوافق أفالطون يف هذه النقطة،           3»به السعادة 

يف اعتبار الفضيلة وسيلة لبلوغ السعادة و هي وسط بني رذيلتني، أعين هنا نظرية الوسط               

األرسطية وقيام الفعل اجلميل على اقتناء الوسط بني إفراط و تفريط و من أجل هذا جيب                

ن خضوع الوسط لشروط منها معرفة زمان الفعل و مكانه و عمن صدر، وعلى أي إنسا              

مجع كان متوسطا،   أمىت كان الفعل مقدرا هبذه      «وقع، وما هو كيفه و كمه، و ما سببه و           

                                                           
  .84، ص السياسة املدنيةكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
  .105 املصدر نفسه، ص 2
  .15، ص التنبيه إىل سبيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارايب، 3
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كما أنه يوافق أرسطو يف أن الكمال       . 1»و مىت مل يقدر هبا أمجع كان الفعل أزيد و أنقص          

و أن السعادة يف احلقيقة هي      . هو إمتام الوظيفة و الفضيلة هي إتقان الفعل و إجادة الصنعة          

. صل إالّ بفيض من العقل الفعـال      حتتأملية تتحقق باإلدراك العقلي و املعرفة اليت ال         سعادة  

 املفكرهكذا نستنتج أن معلمنا قد تأثر برأي أرسطو يف السعادة و هذا ما ذهب إليه أيضا                 

يف تكوينها العلمي ختضع خضوعا كبريا      «ن نظرية السعادة الفارابية     إإبراهيم مدكور قائالً    

  .2» اخلري األمسى األرسطيةلنظرية

. إالّ أن هذا املوقف ال يشاطرنا فيه أحد الباحثني املهتمني بآراء الفارايب و فلسفته

عالئق واضحة بني موقف الفارايب وموقف املعلم «ال و هو جعفر آل ياسني، الذي ال جيد أ

السعادة و حاول و املهم يف األمر، أن معلمنا حدد مفهوم . 3»األول يف نظرية اخلري األمسى

أن يصحح من خالله اآلراء الفاسدة حوهلا، مث أشار إىل أنه ال ميكن بلوغها إالّ مبمارسة 

إضافة إىل الفضائل اإلنسانية اليت بواسطتها . األعمال احملمودة عن دراية واقتناع متصلني

ة أجناس وقد حدد هذه الفضائل يف أربع. ميكن أن حتصل السعادة للناس يف الدنيا واآلخرة

  :هي

الفضائل النظرية املتمثلة يف العلوم األوىل و مبادئ املعرفة، مثل املنطق والبحـث            - 1

  .عن مبادئ املوجودات

  .الفضائل الفكرية اليت يستنبط اإلنسان هبا ما هو أنفع لغاية فاضلة - 2

  .الفضائل اخللقية، وهبا يلتمس اخلري - 3

                                                           
  .10 املصدر نفسه، ص 1
  .44، ص يف الفلسفة اإلسالمية إبراهيم مدكور، 2
  .174، ص فيلسوفان رائدان جعفر آل ياسني، 3



-      -  72

نفعالية، الاإلقناعية واألقاويل ا  الفضائل العملية اليت حتصل لإلنسان إما باألقاويل         - 4

تلك تستعمل مع املتمردين املتعاصني من أهل املدن واألمم الذين «و . وإما باإلكراه

. )1(» وكذلك من تعاصى منهم على تلقي العلوم       …ليسوا ينهضون للصواب طوعا   

إالّ أن هذه الفضائل اليت ذكرها معلمنا ليست فطرية، والفطرة بدورها ال تقـود              

هلذا كان على اإلنسان أن يتـدرب علـى         . إىل اختيار اجلميل وترك القبيح    دائما  

. األفعال احلسنة ويكتسبها باملران حىت تصدر عنه كما تصدر األفعـال الطبيعيـة            

وليس لإلنسان أن حيصل هذه الفضائل مبفرده ومبعزل عن اآلخرين، إذ ال ميكن أن              

إالّ باجتماعات مجاعة كـبرية     ينال الكمال، الذي ألجله جعلت الفطرة الطبيعية        «

و يصبح االجتمـاع    . )2(»متعاونني يقوم كل واحد ببعض ما حيتاج إليه يف قوامه         

  .الفاضل عندئذ، ليس غاية يف حد ذاته وإمنا وسيلة لبلوغ السعادة

هكذا بين الفارايب السبل املؤدية إىل بلوغ السعادة وأوضح حقيقتها، كما دعا إىل             

ئ الشائع عنها أو باألحرى املفاهيم املغلوطة الكثرية يف شأا الـيت            تصحيح املفهوم اخلاط  

وال خطـرت   «وأهل املدينة اجلاهلية ال يعرفون السعادة،       . أدت إىل مدن جاهلية أو ضالة     

بباهلم إن أرشدوا إليها، فلم يفهموها ومل يعتقدوها، وإمنا عرفوا من اخلريات بعض هـذه               

خريات من اليت تظن أا هي الغايات يف احلياة، وهي سالمة اليت هي مظنونة يف الظاهر أا       

. األبدان و اليسار و التمتع باللذات، وأن يكون خملًى هواه، و أن يكون مكرما ومعظمـا               

  )3(.»فكل واحد من هذه سعادة عند أهل اجلاهلية

                                                           
  .31، ص  الفلسفية، ضمن جمموعة رسائل الفارايبحتصيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
  .117، ص  أهل املدينة الفاضلةآراءكتاب  أبو نصر الفارايب، 2
  .131،132 املصدر نفسه، ص 3
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 متمثلة يف سالمة األبدان     -حسب اعتقادهم اخلاطئ  -و عليه تكون سعادة هؤالء      

ار املادي وغريه مما ليس له عالقة حبقيقة السعادة وهم يشبهون أهل املدينة الضرورية              واليس

التي قصد أهلها االقتصار على الضروري مما به قوام األبدان من املـأكول واملـشروب               «

و منهم أيضا الذين يتعاونون لبلوغ هذا اليـسار         . )1(»واملنكوح والتعاون على استفادهتا   

وهناك آخرون يذهبون إىل ما هـو       . لوصول إليهما ال يتم االنتفاع هبما     والثروة، ومبجرد ا  

أخس وأشقى من كل هذه احلاجيات، حيث ال يكتفون بالضروري منها فحسب وإمنـا              

هلذا يطلق الفارايب على هذه املدينة اسم مدينة        . يسعون إىل تلبية كل اللذات على أصنافها      

  .اخلسة والشقوة أو املدينة الساقطة

قصد أهلها علـى أن يتعـاونوا   «حتدث الفارايب أيضا عن مدينة الكرامة اليت        و قد   

على أن يصريوا مكرمني ممدوحني مذكورين مشهورين بني األمم ممجدين معظمني بالقول            

كل إنسان على قدر    . والفعل وذوي فخامة وهباء، إما عند غريهم وإما بعضهم عند بعض          

و املهم يف أمر هؤالء هو ما يتعلق بكرامتهم         . )2(»نهحمبته لذلك أو مقدار ما أمكنه بلوغه م       

  .ومسعتهم بالدرجة األوىل

بينما مسألة الكرامة واجملد ليست من مطامح و غايات أهل مدينة التغلب، ألن 

ستعالء والسيطرة على المتعة أهلها تكمن فيما حيققه هلم التغلب من لذة وشعور با

هذه السيطرة اليت غالبا . عات من أجل بلوغها الصراتشتداآلخرين، حيث تسود الفوضى و

ما رفضها أهل املدينة اجلماعية اليت ال تقبل التسلط والقهر، ويتعاون أهلها كلهم يف سبيل 

حتقيق حريتهم، ليعمل كل واحد منهم ما يشاء وما تشاء له أهواؤه، ال قيود وال موانع 

                                                           
  .132 املصدر نفسه، ص 1
  .132، ص  املصدر نفسه2
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 يف حقيقة األمر على استقرارهم غايتهم احلرية املطلقة اليت ال تعمل. ترده عن مبتغاه

  .وأمنهم بقدر ما تسهم يف هالكهم

فقد اختلفت اآلراء وتعددت املقاصد إذا، وتنوعت إثرها السبل اليت يظن أهل هذه             

ومما ال شك يف أمر هؤالء أم مل يفهموا السعادة، وهم           . املدن أم بفضلها حيققون آماهلم    

ألنه ليس يف فطرة كل إنسان أن يعلم من         . إياهايف حاجة إىل من يرشدهم إليها ويعلمهم        

ومن واجب الذي متكـن  . لها من أجلهامتلقاء نفسه السعادة وال األشياء اليت ينبغي أن يع  

وهذا مـا   . من معرفة حقيقتها إرشاد غريه إليها، كما يفعل الفيلسوف والرئيس الفاضل          

 توضيحه للمراد منها، ألنـه      كان يهدف إليه فيلسوفنا من خالل حتديده مفهوم السعادة و         

أراد تصحيح املفهوم الفاسد هلا و مل يهدف إىل توحيد اآلراء حوهلا حىت ال يشكّل هيمنة                

 كما  -كما ذكرنا سابق  –إيديولوجية مفروضة على أفراد جمتمع متعدد املشارب و األديان          

ـ     «أنه أراد القضاء على الصراعات الناجتة عن طريق وضـع            ا أشـياء مـشتركة يعلمو

يصري «حبيث  » ويفعلوا، و أشياء أخر من علم و عمل خيص كل رتبة و كل واحد منهم              

 أي مبا هو مشترك بني الناس مجيعا و مبا هو خـاص             1»كل واحد يف حد السعادة هبذين     

  .بكل فرد على حدى

 يـأتون  -لألسف–و الفارايب مل ينكر وجود ناس فهموا السعادة فهما تاما، لكنهم      

وهؤالء يطلق على مدينتهم اسم املدينة الفاسقة، ألن الفاسـق          . )2(»املدن اجلاهلية أفعال  «

كما حتدث الفارايب عن املدينـة الـيت        . هو ذلك الذي يرتكب القبيح مع علمه بأنه قبيح        

كانت آراء أهلها صحيحة وكذلك أفعاهلا، إالّ أا تبدلت وتغريت، فـاعتنق أهلـها آراًء               
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  .133 املصدر نفسه، ص 2



-      -  75

بدلة على حد تعبري الفارايب، ألا استبدلت احلق بالباطل والصواب          سدة فنشأت املدينة امل   اف

  .باخلطأ

و هذا أيضا ما كانت تعتقده املدينة الضالة يف فهم أهلها للسعادة إذ كانوا يروـا                

تعتقد يف اهللا عز وجل ويف الثـواين ويف         «إا كانت   . يف شيء أخر غري هذه احلياة املادية      

.  ال تصلح عليها وال إن أخذت على أا متثيالت و ختيالت هلـا             العقل الفعال آراء فاسدة   

لك، ويكـون قـد     ذويكون رئيسها األول ممن أوهم أنه يوحى إليه من غري أن يكون ك            

  )1(.»استعمل يف ذلك التمويهات واملخادعات والغرور

  . أنواع االجتماعات و بناء املدينة الفاضلة-ب 
و االجتماعـات   . كاملة وناقصة : يب نوعان إن االجتماعات على حد تقسيم الفارا     

. الكاملة هي اليت يتحقق التعاون االجتماعي فيها بوجه كامل لبلوغ الـسعادة القـصوى             

ـ            ن مـن سـد     ـواالجتماعات الناقصة هي اليت ال يكون فيها التعاون الكامل وال تتمك

  .حاجاهتا ذاتيا

ووسـطى  عظمـى   : و من جهة أخرى فإن االجتماعات الكاملة ثالث درجات        

. فالعظمى هي اجتماع العامل كله يف دولة واحدة وحتت رئاسة حكومة واحدة           . وصغرى

أما الصغرى  . والوسطى هي اجتماع أمة يف جزء من املعمورة حتت رئاسة حكومة مستقلة           

  .فهي اجتماع أهل املدينة يف جزء مسكن أمة حتت قيادة رئيس

أهـل  :  هـي  فاوتة ومتتالية متو كذلك االجتماعات الناقصة، على أربع درجات،        

وكل اجتماع من هذه االجتماعات     . القرية وأهل احمللة وأهل السكة مث اجتماع أهل املرتل        
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فالقرية تابعة للمدينة وخادمة هلا واحمللة تابعة للقرية وخادمة . يف الترتيب تابع للذي يسبقه

  )1 (.هلا، وهكذا، يف باقي االجتماعات

ضع، هو أن الفارايب يعد أول من حتدث عن اجتمـاع           و اجلدير بالذكر يف هذا املو     

العامل كله يف دولة واحدة، تأثرا بتعاليم اإلسالم الذي يهدف إىل إخضاع العامل حلكومـة               

إالّ أنه مل يتناول هذا االجتماع بالدراسة والتحليل بقدر مـا تنـاول باهتمـام،               . اخلليفة

 لالجتماعات الكاملة كلـها، وبـصالح       اجتماع املدينة الفاضلة، باعتبارها اخللية األوىل     

  .املدينة تصلح املعمورة بكاملها

و املالحظ أن الفارايب رتب هذه االجتماعات كما تترتب موجـودات الكـون             

وأجزاؤه، اليت سبق له وأن بني ترابطها وتآلفها، يف سبيل النظام و االنسجام املبدع، ألن                

يربط الناس بروابط اجتماعية وفكرية ودينية االجتماع املتمدن الذي «هو  املقصود باملدينة

، حيث تتآلف أعضاؤه تآلفـا      )2(»واملهم بالنسبة إليه هو نوع هذه الروابط ال غري        . معينة

تاما وتسوده احملبة والعدل وأفعال اخلري، وتتحد كلها لتحقيق فعل الفضيلة، الذي يهدف             

 آراء أهل املدينة حول هذه املسائل       وعندما تتوحد . إىل معرفة اإلنسان والعامل وعالقته باهللا     

  .حيصل ألهلها السعادة املنشودة

األفضل والكمال األقصى إمنا ينال أوال باملدينة ال باجتماع أنقص          «و مبا أن اخلري     

، أي أن االجتماع الكامل وحده ميكن أن يكون اجتماعا فاضال، إالّ أنه لـيس               )3(»منها

رورة، ألن اخلري يكون باإلرادة وليس بالفطرة       كل اجتماع كامل هو اجتماعا فاضال بالض      

يقصد باالجتماع فيها التعاون على     «ومن هنا كانت ميزة املدينة الفاضلة اليت        . كما ذكرنا 
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ـ     . )1(»األشياء اليت تنال هبا السعادة احلقيقية       العالقـة   اويصبح حينئذ التعاون والتآلف مه

  . مدنا كثرية أو املعمورة بأسرهان يشمالاألساسية القائمة بني أفراد املدينة، كما ميكن أ

و قد شبه الفارايب العالقة بني أجزاء املدينة بالعالقة املوجودة بني أعضاء اجلـسم،              

كما شبه املدينة الفاضلة بالبدن التام الصحيح الذي تتعاون أعضاؤه كلها على تتميم حياة              

 املدينة وأفرادها يكمن يف أن      إالّ أن االختالف الوحيد بني وظائف أجزاء      . الكائن العضوي 

أعضاء البدن طبيعية وكذلك وظائفه، بينما أعضاء املدينة، وإن كانوا طبيعيني فإن أفعاهلم             

إرادية واختيارية، وتعاوم على اخلري والفضيلة هبذا الشكل ليس بالفطرة وإمنا هو نتيجـة              

  .اقتناع وإرادة

إلسالمي، باعتبار أن مرجعيته هـي      و هبذه الفكرة يكون الفارايب قد أكد انتماءه ا        

يف تـوادهم  «مجاعة املسلمني  صلى اهللا عليه وسلم احلديث النبوي الذي شبه فيه الرسول

وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر األعـضاء بالـسهر               

 ليس سـبيال    فالتعاون إذا هو سبيل التوازن االجتماعي و االستقرار، إالّ أنه         . )2(»واحلمى

جتماعي، حيث تنقسم املدينة الفاضلة إىل فئات خمتلفة املراتب تبعا الللقضاء على التفاوت ا 

ورفعنا بعـضكم   «: والقرآن الكرمي أقر ذلك يف قوله عز وجل       . لقدرات كل واحدة منها   

  )3(.»فوق بعض درجات

  . طبقات املدينة الفاضلة وتراتبها-ج 
ن يف طبقات على شكل هرم اجتماعي قمته الـرئيس          إن أهل املدينة الفارابية مرتبو    

ـ   . ويتلوه آخرون ينفذون أوامره، كما يتلو هؤالء آخرون دوم رتبة           ىتوهكذا تنازليا ح
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ـ                 ـنص ر ـل إىل قاعدة اهلرم، حيث توجد الطبقة اليت ال شـأن هلـا إالّ تطبيـق األوام

و هؤالء يفعلون أفعاهلم على     . )1(»يْخِدمونْ والَ يْخدمونَ  «ذها، وهي طبقة الذين     ـوتنفي

إالّ أن األعمال تتناسق يف املدينة تناسقا عمليـا         . حسب أغراضهم ويكونون هم األسفلني    

جادا، حيث يقاس العمل بغايته ونفعه ومدى تعقل صاحبه وكذا درجة إتقانه لـصنعته،              

 الفاضلة من تتكون املدينةمن أجل بلوغها إذًا   و. فتلتقي وتتجمع كلها لتحقيق فعل الفضيلة     

فاألفاضل هـم احلكمـاء    .األفاضل وذو األلسنة واملقدرون واجملاهدون واملاليون«طبقة، 

 ين وذوو األلسنة وهم اخلطباء والبلغاءمث محلة الد. العظام واملتعقلون وذوو اآلراء يف األمور

ساب عدادهم واملقدرون هم احل حنون والكتاب ومن جيري جمراهم وكان يفعراء وامللّوالش

واحلفظة ومـن   واملهندسون واألطباء واملنجمون ومن جيري جمراهم واجملاهدون هم املقاتلة

األموال يف املدينة مثل الفالحـني والرعـاة    جرى جمراهم وعد فيهم واملاليون هم مكتسبو

ولكل طبقة من هذه الطبقات املذكورة وظيفتها اليت رمسها . )2(»جمراهم والباعة ومن جرى

والتفاضـل ال   . فهي تستمد قيمتها االجتماعية مما تقدمه خدمة لآلخرين       . م الثاين هلا املعل 

  .يكون إالّ على أساس التفاوت الطبيعي وتدرج القدرات املعرفية املختلفة

و عليه تكون القدرات العقلية و االستعدادات الفطرية لدى األفراد هي األساس يف             

بع بفطرة متفاضلة يصلح هبـا إنـسان        ن بالطّ مفطورو«حتديد مراتبهم االجتماعية، ألم     

بل بامللكات اإلرادية اليت حتـصل هلـا وهـي الـصناعات            …نسان لشيء دون شيء   إل

هذا يعين أنه رغم التفاوت يف القدرات واإلمكانات فإنه يبقى لكـل دوره    .)3(»ومشاكلها

ـ  باخلاص يف املدينة، وليس بإمكان فرد من املدينة أن يبقى عضوا مشلوال              ، بـل   اكرال ح
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أن حيقق وجوده ويفرض نفسه من خالل ما يقدمه لآلخـرين   وفقا للنظام العام ينبغي عليه

  . وللمدينة بصفة عامة، وهو ما يساعد على تقوية الرابط االجتماعي ويزيد يف متاسكه

و حفاظا على هذا الرباط وتقويته، وضع الفارايب منهجا تعليميا مشل ما ينبغـي أن        

وأطلق عليه اسم األشياء املشتركة ألهـل      . م عندهم علَّنة و الذي جيب أن ي     يعلمه أهل املدي  

واتفـاق  . يف املبدأ ويف املنتهى وفيما بينـهما      «وما يعنيه الفارايب يتلخص     . املدينة الفاضلة 

. الرأي يف املبدأ هو اتفاق آرائهم يف اهللا تعاىل ويف الروحانيني ويف األبرار الذين هم القدوة               

العامل وأجزاؤه وكيف ابتدأ كون اإلنسان، مث مراتب أجزاء العـامل ونـسبة             وكيف ابتدأ   

واملنتهى هو السعادة،   .بعضها إىل بعض ومرتلتها من اهللا تعاىل والروحانيني، فهذا هو املبدأ          

و يتبلور املضمون الفكري املـشترك      . )1(»والذي بينهما هي األفعال اليت تنال هبا السعادة       

  .يديولوجيا موحدا هلمإدى اجلميع ويكون توجها من خالل هذه اآلراء ل

أما مبدع هذه القاعدة الفكرية، والعامل على نشرها فهو رئيس املدينة ومـدبرها،             

ولـيس  .  يعمل على نقلها إىل من هم دونه رتبة إىل أن تصل إىل أدىن أجزاء املدينة               الذي

هم عليها وحتصيلهم هلـا     شرطا أن يفهمها اجلميع على حنو واحد وإمنا املطلوب هو إطالع          

بالشكل أو الطريقة اليت توافق قدراهتم ومستوياهتم الفكرية بالدرجة األوىل، دون إقصاء أو             

ونظـرا إىل   . فتحصل عند بعضهم بالربهان وعند البعض اآلخر باحملاكاة والتمثيل        . استثناء

ختيـار  إ يـويل    هذه املهمة الصعبة اليت كلف هبا رئيس املدينة ومرشدها،فإننا جند معلمنا          

رئيس املدينة املؤهل لذلك املنصب أمهية قصوى ، باعتباره سبب وجود املدينـة وقلبـها               

  .النابض
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  .رئيس املدينة الفاضلة: املبحث الثالث
لقد حاكى الفارايب نظام الكون وجعله منوذجا إلقامة نظام سياسي اجتماعي ملدينته        

ة إىل الكثرة ومن األكمـل إىل األقـل         الفاضلة، ألن كالمها عبارة عن تدرج من الوحد       

تالفها، مما يـؤدي إىل بلـوغ       ائوكالمها أيضا قائم على ترابط األجزاء املختلفة و         . كماال

حيث يتحقق التناسق املطلوب بـني      . األهداف املنشودة ويولد انسجاما وانتظاما رائعني     

  .دينة وطبقاهتاأجزاء الكون و موجوداته، و يتجسد التعاون و الترابط بني أفراد امل

و إذا كانت املدينة وأجزاؤها شبيهة بالبدن وأعضائه لزم أن يكون رئيس املدينة هو              

مؤسسها وسببا أوال يف وجودها وأمت األجزاء كماال فيها كما أن القلب هو أول ما يكون                

  .يديرهاالذي يف اجلسم وبعده تتكون باقي األعضاء، اليت دونه يف الكمال، وهو 

  :رئيس املدينة الفاضلة اهللا و-أ 
أمهية الرئيس يف املدينة الفاضلة ودوره األساسي فيها، مل يتردد الفارايب يف            إىل  نظرا  

دبر الرئيس  في…الذي هو املدبر األول للموجودات وللعامل وأصناف ما فيه          مرتلة اهللا  «منحه

 التدبري أيضا من الرئيس     األول املدينة أو األمة واألمم مبا يأيت به الوحي من اهللا تعاىل، فينفذ            

 على الترتيـب إىل أن ينتـهي إىل  األقـسام            األول إىل كل قسم من أقسام املدينة أيضا       

  .)1(»األخرية

و على هذا الشكل تتحد مدينة اإلنسان وتنتظم مع موجودات الكـون وتـصبح              

دبر للعامل،  هو املدبر أيضا للمدينة الفاضلة كما هو امل       «جزًءا ال يتجزأ منه، ألن اهللا تعاىل        

وأن تدبريه تعاىل للعامل بوجه و تدبريه للمدينة بوجه آخر غري أن بني التـدبريين تناسـب                 

                                                           
  .64، ص امللةكتاب  أبو نصر الفارايب، 1



-      -  81

وهذا التناسب ناتج عما بني . )1(»أو األمة الفاضلة تناسب وبني أجزاء العامل وأجزاء املدينة

نـة ضـمن    وال ميكن أن تدخل هذه املدي     . عامل اهللا وعامل املدينة الفاضلة من متاثل وتشابه       

أنساق الكون املنظمة إالّ بتبين سياسة فاضلة متخذة قانونا كونيا ميكن معرفته واستخدامه             

سواء عن طريق احلكماء أو األنبياء، كنموذج للقوانني التي ينبغـي أن حتكـم اإلنـسان              

و مبا أن الفارايب جيعل من نسبة اهللا إىل سائر املوجودات كنسبة رئـيس              . واجملتمع البشري 

ينة الفاضلة، فإن أجزاء املدينة حيذون مقصد رئيسهم حسب مراتبـهم كمـا حتـذو               املد

  .موجودات الكون على خمتلف درجاهتا حذو األول وتقتفي أثره

و إذا كان اهللا يوحي إىل رئيس املدينة وحاكمها عن طريق العقل الفعال أو الروح               

في آثار تدبري مدبر العامل فيمـا       أن يتأسى باهللا ويقت   «األمني، فإن مدبر املدينة بدوره عليه       

. )2(»أعطى أصناف املوجودات وفيما دبر به أمورها من الغرائز والفطر واهليئات الطبيعية           

           تخذ منوذجا وصورة   وحنن نعلم أنه ليس هناك أحسن وأكمل من نظام العامل وأوضحه، لي

  .ع دستورهبديعة يرسم على منواهلا رئيس املدينة نظامه السياسي و االجتماعي ويشر

و لكن من الذي يقوى على هذا التأمل للعامل وصانعه ويستمد منه نظاما لقيـادة               

  .األمم و تنظيمها للخروج هبا من ظالم اجلهل إىل نور املعرفة والعلم؟
  

  . رئيس املدينة الفاضلة وحدة بني الفيلسوف والنيب–ب 
هـو الفيلـسوف    د صرح املعلم الثاين أن املؤهل للرئاسة والقـادر عليهـا            ـلق

 وألن اخلصال اليت تشترط يف الرئيس هي يف احلقيقة نفـسها الـيت تقـوم يف            ،يـاحلقيق

                                                           
  .64،65 املصدر نفسه، ص 1
  .66 املصدر نفسه، ص 2
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الفيلسوف، أي تلك اليت جتعل الرئيس فيلسوفا، ألن نظام املدينة ال يستقيم إالّ إذا كـان                

  . رئيسها فيلسوفا أو غدا فيلسوفا، وال فرق يف ذلك

فة، وال هو يولد بالفطرة، وجبـت       ادصملو ألنه ال ميكن العثور على الفيلسوف با       

ومبا أن شروط احلـاكم     . تربيته وتعليمه خاصة ذلك الذي يبدي ميال ألن يكون كذلك         

احلقيقي هي يف الواقع خصال الفيلسوف احلقيقي بالضرورة وجب علينا تبياا أو علـى              

        تعريف عـام    للحكمة، ألنه    األقل ذكر أمهها، وال ميكن االكتفاء بتعريفه بالشخص احملب

ا فارغ القلب غري ملتفت     ينبغي ملن يعلم احلكمة أن يكون شاب      «إذ  . مبقدار ما هو صحيح   

 إىل الد   ا للعلم حبيث ال خيتار على العلم شيئا من أسـباب الـدنيا             نيا، صحيح املزاج وحمب

. ا لإلنصاف بـالطبع ال بـالتكليف      دق وأن يكون حمب   م بغري الص  ويكون صدوقا ال يتكلّ   

رعية، غري خمل بواجب منـها،      أمينا ومتدينا عامال باألعمال البدنية والوظائف الش      ويكون  

فمن أخل بواجب من الواجبات اليت أمر اهللا تعاىل به مث ورد على احلكمة فهـو أهـل أن      

و بتحديده خصال الفيلسوف، ميكن أن منيز بينه وبني غري الفيلسوف،           . )1(»يهجر ويترك 

  . عمن ليس من أهلهاهرئاسة ومتييزوبالتايل حتديد املؤهل لل

 ميكن تأهيلهم، ألم يدعون     الذين ال و هلذا أشار الفارايب إىل صنف من الفالسفة         

ظرية من  يشرع يف أن يتعلم العلوم الن     «الفيلسوف الباطل، الذي    مثالً  ومن هؤالء   . الفلسفة

مست الفلـسفة،   لتا فهو الذي مل يشعر بعد بالغرض الذي له          …غري أن يكون موطأ حنوها    

فرأى أن الغرض من مقدار مـا       . فحصل على النظرية أو على جزء من أجزاء النظرية فقط         

    ا سعادة، اليت هي عند اجلمهور خريات، فأقـام           حصل له منها بعض السعادات املظنونة أ

  .)2(»ا يف أن ينال به ذلك الغرضا ذلك وطمعلباعليها ط
                                                           

  .9، ص  الفلسفية، ضمن جمموعة رسائل الفارايبسالة زينون الكبريشرح ر أبو نصر الفارايب، 1
  .94، ص حتصيل السعادةكتاب  الفارايب،  أبو نصر2
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الفيلسوف الباطل الذي مل تتوفر فيه املـؤهالت        و عليه ال ميكن إسناد الرئاسة إىل        

الفطرية وال األفعال املكتسبة اليت ذكرها الفارايب يف الفيلسوف الذي تعلم العلوم النظريـة              

والعملية ومتكن منها، دون أن يقدر على إجيادها يف غريه من الناس ونقلها إليهم بواسـطة                

عادة املرجوة   تتحقق حينذاك الفضيلة والس    التعليم كما ذكرنا سابقا، ويكتفي هبا لنفسه وال       

إذ ميكن أن يبلغ مبفرده بعض اخلريات كاملال واجلاه إىل جانب ملذات أخـرى،              . للجميع

يظن أا سعادات حقيقية دون أن تكون كذلك، وتكون الفلـسفة ناقـصة إثـر هـذه            

  .االعتقادات والظنون

وإن «زور أو البهرج اللذان     كما أنه يستحسن أن ال تسند الرئاسة إىل الفيلسوف ال         

أكمال العلوم النظرية، فإما يف آخر األمر يضمحل ما معهما قليال قليال، حىت إذا بلغـا                

السن الذي سبيل الفضائل أن يكمل اإلنسان فيها، انطفت علومهم على التمام أشد مـن               

 يدرك غاية   و جند أن الفيلسوف البهرج ال     . )1(»انطفاء نار ارقليطس الذي ذكره أفالطون     

الفلسفة وال حىت العالقة القائمة بني العلوم النظرية والعلوم العملية، إذ يتبع شهواته وأهواءه        

. وال يضبط نفسه وال يعودها على األعمال الفاضلة، فيكون متعلما خايل األخالق احلسنة            

 أن  وما قيمة فيلسوف متعلم وما مرتبته إذا كان غري متخلق وال مؤدب ؟ وهل يتأتى لـه                

  .يؤدب غريه ؟

ـ فالفيلسوف احلقيقي هو الذي تعلم الفلسفة اليقينيـة وعمـل هبـا مث علّ              ا ـمه

لجمهور، فال خيدع نفسه ويظن أنه فيلسوف باحلقيقة وخيدع اآلخـرين، شـأنه شـأن     ل

الفيلسوف الزور الذي سرعان ما يسقط القناع عن وجهه ويظهر تزييفه بنسيان العلـوم              

  .رف الداين و القاضي حقيقة أمرهالنظرية اليت تعلمها فيع

                                                           
  .96 املصدر نفسه، ص 1
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هؤالء كلهم ليسوا فالسفة باملعىن احلقيقي وال خيدمون الفلسفة وال يقدرون عليها            

الذي أصلح األخالق الـشهوانية مـن        «اوإمنا يشوشون على أهلها، فتقل قيمتها، ما عد       

مـا  وأصلح مع ذلك قوة النفس الناطقة كي      . نفسه، كيما تكون شهوته للحق فقط ال للذة       

  .)1(»تكون إرادته صحيحة

هكذا يبقى العثور على فيلسوف متكامل اخلصال أمر صعب بال شك، لكنه ليس             

نه وجد باسـتمرار عـرب األحقـاب        أوالغريب يف األمر    . مستحيال يف نظر املعلم الثاين    

واألزمنة، فالسفة على احلقيقة، بلغوا شأوا كبريا يف احلكمة، دون أن تكـون جمتمعـاهتم               

  .؟فأي الطرفني يتحمل املسؤولية، اجملتمع أم الفيلسوفالضرورة صاحلة ب

وم ال يقع على الفالسفة، بل على جمتمعاهتم اليت         نعتقد، مع الفارايب، أن اللّ    حنن  إننا  

مل حيسن أفرادها االستفادة من توجيهاهتم ومعارفهم، بطلب النصيحة و اإلرشاد، كمـا             

أو كما يستنجد ركاب السفينة املهددة بالغرق       يطلب املريض الدواء والعالج من الطبيب،       

بالبحار املاهر الذي يعرف أسرار املالحة وجينب السفينة أهوال البحر، فينجوا مبن فيهـا              

  .ويوصلهم إىل بر األمان

و إذا كانت خصال الفيلسوف احلقيقي كثرية ومتعددة، وقدراته الفكرية والعلمية           

كما أن رئـيس املدينـة الفاضـلة        . يه أمرا شاقا  فائقة، فمن املعقول أن يكون العثور عل      

        ومواصفات الثاين، يف احلقيقة، جتعل     . فاتوحاكمها مثله متاما، إذ يتفقان يف كثري من الص

ال جند فارقا   فاملقارنة بني الرئيس والفيلسوف     «وإذا حاولنا   . األول، بالضرورة متضمنا فيها   

 على استحـصال الفـضائل النظريـة        حديا بينهما، من حيث أن للطرفني القدرة والقوة       

                                                           
  .422، ص )1985عامل الكتب، : بريوت (، الطبعة األوىل الفارايب يف حدوده ورسومه جعفر آل ياسني، 1
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وتعليم ذلك ألهل املدن سـواء بطـرق اقناعيـة أو           . والعملية وبطاقات واسعة وعميقة   

  .)1(»برهانية

و مل يقف الفارايب عند هذه املعادلة اليت أقامها بني الفيلسوف والرئيس الفاضـل،              

لـسوف والـرئيس    أن معىن الفي  مؤكدا  وإمنا راح يوازن بني الفيلسوف و سائر الرؤساء،         

  . األول وامللك وواضع النواميس واإلمام واحد

و نظرا إىل أمهية املسؤولية امللقاة على صاحبها، مل يقبل الفارايب أن يكون الـرئيس   

أحدمها أن يكون بالفطرة والطبع معـدا       : أي إنسان اتفق، ألن الرئاسة إمنا تكون بشيئني       «

فالشرط األول هو الفلسفة واحلكمة، حيث يكون       . )2(»هلا، والثاين باهليئة وامللكة اإلرادية    

إذ يقدر الرئيس الفيلـسوف بعقلـه املنفعـل علـى           . تدبري شؤون املدينة تدبريا مستنريا    

ـ  ستكمال باملعقوالت كلها وأن يكون قد حص   الا ال لها بالفعل، وبالتايل يبلغ العقـل الفع

سة بفطرته وطبعه ومهيئا هلا مبا      بواسطة عقله املستفاد، وبذلك يصبح فيلسوفا مستعدا للرئا       

  .اكتسبه من صفات جعلته فيلسوفا باحلقيقة

أما الشرط الثاين فيكمن يف ذلك الذي تكون خميلته قوية ومعدة لقبول املعقـوالت              

وعندما يبلغ عقله درجة العقل املستفاد، يفيض إىل خميلته ما          . واجلزئيات من العقل الفعال   

يا يعرف ما ميكن أن تنال به السعادة ويقدر على           إذ ذاك نب   فاض إىل عقله املستفاد، ويصبح    

وال تكون وظيفته سياسية فقط، وإمنـا تربويـة         . ممارسة السلطة وإرشاد اجلمهور وتأديبه    

يب والفيلـسوف   م والـن  يديولوجية يف الوقت نفسه، ألنه الزعيم واملعلّ      إوأخالقية دينية و    

  .بالدرجة األوىل

                                                           
  .12، ص حتصيل السعادةكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
  .122، ص آراء أهل املدينة الفاضلةكتاب  أبو نصر الفارايب، 2
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نة الفاضلة إذا هو الذي بلغ درجة العقل املنفعل وبلغـت           فالذي يصلح لرئاسة املدي   

       إالّ أن االتصال   . صال بالعقل الفعال  قوته املتخيلة أقصى درجات الكمال وأصبح أهال لالت

طريق النظر العقلي اخلاص بالفلسفة وطريق      : بالعقل الفعال ال يكون إالّ من طريقني إثنني       

ئك وهؤالء،  ولبياء وعليه نلتمس اتفاقا كبريا بني أ      املخيلة القوية وكمال النفس اخلاص باألن     

ي والفيلسوف من حيـث     ال فرق بني النب   «: كما يقول عبد الرمحن مرحبا يف هذا الصدد       

إمنا ينحصر الفـرق بينـهما أن       . مصدر املعرفة، فكالمها يتلقى بضاعته من العقل الفعال       

. ا كان مكلفا مبخاطبة اجلمهـور     أما النيب، فإنه ملّ   …الفيلسوف يتلقاها حقائق عارية جمردة    

واجلمهور تستهويه اإلستعارات والتشبيهات والصور املادية احملسوسة، فإنه يتلقاها متجلية          

بصورها وأشكاهلا وأشخاصها، فتبدو له مع مثيالهتا احلسية، كما تبدو ماثلـة يف عـامل               

اس رغم أن الفيلسوف    ني هو املؤهل للرئاسة واألقرب إىل ال      هذا يعين أن النب   . )1(»األجسام

  .عالقادر على بلوغ العقل الفّ

واملهم يف األمر، أن احلقيقة ميكن أن نتوصل إليها عن طريق الفلسفة أحيانا أو عن               

و حيق لنا أن نتساءل عن قيمة كل طريق من الطريقني، وأيهما            . طريق النبوة أحيانا أخرى   

  .ت اآلتية من البحثأفضل عند املعلم الثاين ؟ هذا ما سنعرفه يف الفقرا
  

  .و اهلدف منهوة  التوفيق بني الفلسفة والنب–ج 
لقد خاض املعلم الثاين معركة صعبة عندما راح يوفق بني الفلسفة والنبوة، وكـان              

  عليه أن يبي     ا إذا كانت املعـارف العقليـة         ن مرتبة الفيلسوف من مرتبة النبي، وجييب عم

إىل ؟ وهذه املسألة تستحق منا حتليال موسعا، نظرا         أفضل من املعارف املتخيلة أم العكس       

فئـات اجملتمـع    آراء  عالقتها بالقضية احملورية يف هذا البحث أال وهي قضية اجلمع بـني             
                                                           

  .451، ص )1970مطبعة النجوى، : بريوت (، من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسالميةحممد عبد الرمحن مرحبا،  1
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والقضاء على أسباب الفرقة، وخاصة فرقة أهل العقل وأهل النقل اليت حتولت إىل خصومة              

  .شبه مستدمية

 كل واحد   مِهجتاهني رئيسيني، فَ  حثني إىل ا  انقسام البا و بصدد هذه املسألة، نالحظ      

   فقد فضل املعلم الثاين الفلـسفة حبـسب        . ا خمالفا لفهم اآلخر   منهما موقف الفارايب فهم

هذه األخرية ليـست  ألن  . البعض، وجعل احلكمة أعلى درجة مما يؤدي إليه طريق املخيلة         

مة هلذه القوة، كمـا أشـرنا   العاقلة، وهي خاد إالّ مرتلة وسطى بني القوة احلاسة و القوة

، كما ذهـب    )1(»يبالفيلسوف يف مرتبة عقلية أمسى من مرتبة الن       «وبالتايل يكون   . سابقا

  .كتاب آراء أهل املدينة الفاضلةألبري نصري نادر، يف تقدميه ل

النبوة يف رأي الفـارايب     «: وضح عبد الرمحن مرحبا هذا الرأي وأكده بقوله       أو قد   

ظـواهر  الإا ظاهرة طبيعية كـسائر      بل  يئا خارقا للعادة،    شيعة وال   ليست أمرا فوق الطب   

 ويقـول الـذي     …يب إمنا هو إنسان بلغت قوته املتخيلة غاية الكمال        والن. الطبيعة األخرى 

حيظى هبذه الصور أن هللا عظمة جليلة، ويرى أشياء عجيبة ال ميكن وجود شيء منـها يف                 

ملت خميلته ووصلت به إىل درجة عالية مـن         وكل إنسان ك  . )2(»سائر املوجودات أصال  

االرتقاء يف العامل الروحاين، يكون له، مبا تلقاه من املعقوالت، نبوةة باألشياء اإلهلي.  

إمكـان أو   و هبذا يكون معلمنا قد اعترب النبوة أمرا طبيعيا ومكتسبا ولكن ليس يف              

، ألنه يستصعبها وال حتظى     ق باب الفلسفة عليه   أي إنسان أن يكتسبها، كما يضي     استطاعة  

وهو هبذه الطريقة مل يفضل طريق النظر العقلـي         . هبا إالّ القلة القليلة من الناس كما ذكرنا       

  .اخلاص بالفالسفة على طريق املخيلة اخلاص باألنبياء، بقدر ما بني صعوبة طريق الفلسفة

                                                           
  .21ص ، آراء أهل املدينة الفاضلةكتاب أبو نصر الفارايب،  1
  .449،450 نفسه، ص رجعاملعبد الرمحن مرحبا،  2
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. خمطئوننا برأي النيبل مرتبة الفيلسوف على مرتبة ضَّ الفارايب، فَين اعتقدوا أنّو الذّ

شيا مع فلسفته التوفيقية انفس، مت املرتبة  ألنه، يف احلقيقة، مل يزد على أن جعل الطريقتني يف           

فوفاجلامعة اهلادفة إىل القضاء على أسباب اخلالف اليت طاملا مزقت الص .  

و املهم من كل هذا، أن الفارايب حىت وإن برهن على أن املدركات العقلية أفـضل          

ريقة اليت فهي ليست مرهونة بالطّ. إالّ أن قيمة احلقيقة تبقى هي ذاهتا لةاملدركات املتخيمن 

 املنبـع   و مبا أنّ النيب و الفيلسوف يشربان من       . توصلنا إليها وإمنا باملنبع الذي أخذت منه      

ويـة  احلقيقـة النب  « وهو العقل الفعال، فال مانع من أن نستنتج أما متمـاثالن و              هنفس

قيقة الفلسفية مها على السواء نتيجة من نتائج الوحي و أثر من آثار الفيض اإلهلي على                واحل

  .)1(»اإلنسان عن طريق التخيل أو التأمل

        ا إىل      كما يكون الفارايب من خالل جعله الفيلسوف و النبي يف مرتبة واحدة استناد

وة مـن أساسـها     ين أنكروا النب  نظريته يف النبوة، قد قدم برهانا عقليا و إجابة شافية للذ          

وة الـيت   خاصة إذا علمنا أن معلمنا قد عاصر موجة إنكار النب         . ورفضوا األديان مبجملها  

  يين آنذاك، و كان على رأسهم أمحد بن حيي بن إسحاق الراوندي وأبـو              عرفها الفكر الد

   را العقل وحده و قدساه و أنكرا النبوات        ازي اللّ بكر بن زكريا الرعامـة ونبـوة     ذان شه 

حممد صلى اهللا عليه و سلّم خاصة اعتقادا منهما أن اهللا قد منح اإلنسان عقال مييز به اخلري                  

            و ما األديان كلّها إالّ     . سلمن الشر، و احلق من الباطل مما يغنيه عن رسائل األنبياء و الر

ا ما ينتهي باحلروبمواضيع للجدال و الشعددها و كثرهتا و الفنت، و ما ت قاق الذي غالب

   ا يف الصإالّ سبب  األوىل «: حيث يقول يف هذا الشأن أبو بكر الرازي         . زاعاتراعات و الن

عاجلهم  حبكمة احلكيم و رمحة الرحيم أن يلهم عباده أمجعني معرفة منافعهم و مضارهم يف

                                                           
  .96، ص )1968دار املعارف، : القاهرة (ية، ، الطبعة الثانيف الفلسفة اإلسالمية ابراهيم مذكور، 1
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. و آجاهلم و ال يفضل بعضهم على بعض، فال يكون بينهم نزاع و ال اختالف فيهلكـوا                

ذلك أحوط هلم من أن جيعل بعضهم أئمة لبعض فتصدق كل فرقة إمامهـا و تكـذب                 و

غريه، و يضرب بعضهم بالسيف و يعم البالء و يهلكون بالتعادي و اجملادالت، و قد هلك     

1(»اس كما نرىكثري من الن(.  

مشحونة بآراء متعصبة أحيانا    هكذا كانت أجواء الفترة الزمنية اليت عاشها معلمنا         

حماوالً و ذكاء   حبكمة  هلا   عمل جاهدا ألن يتصدى      وفاسدة أحيانا أخرى، إالّ أن الفارايب     

 أال و هو التوفيق و اجلمع بني        تهلسففَ على نفسه، و مبنهج سطره لِ      هأن يتمسك بعهد قطع   

 و ليس اجلمع بني الفيلسوف و النيب إال وفاًء هلذا املبدأ من جهـة              . ف عليها لَاملسائل املخت

الفلسفة و الدين من جهة أخرى، حيث استطاع من خالل          فكرة عدم تعارض    عا عن   ودفا

ب إىل هدفني و حيظى بغايتني، و أسس األديان تأسيسا عقليا فلسفيا،            أن يصو «موقفه هذا   

و أبان للناس أن أرسطو الذي هتجم عليه الرازي و أنكره آخرون جدير حبظ كبري مـن                 

عليه يكون املعلم الثاين مل يفوت فرصة اجلمـع بـني الـدين             و  . )2(»اإلجالل و التقدير  

  . والفلسفة للقضاء على الرتاع القائم بني أهليهما
  

  : مواصفات احلاكم الفاضل و أنواع الرئاسة -د 
مهية اخلاصة اليت يوليها املعلم الثاين للرئيس و مهمته الصعبة جنـده مل             األنظرا إىل     

ني أساسيني لرئاسة األمة و املعمورة، و إمنا يضيف إليهما          يكتف بالفلسفة و النبوة كشرط    

 كتمام األعضاء و سهولة قيامها بكل أعماهلا، ومنها         هديساجلاثنتا عشر خصلة أخرى منها      

تعبري كجودة الفهم ملا يقال له و الفطنة و جودة احلفظ لكل            التحصيل و   الما يشمل قوى    

                                                           
  .87نفسه، ص املرجع  1
  .89 نفسه، ص رجع امل2
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ناء و جهد، و حسن التعبري ومنها ما   عمن  ما درك وجب العلم و التعلم رغم ما يستوجب          

هو خلقي كالتقليل من لذات اجلسد و النفور منها، و االستهانة باملال و األعراض الشكلية 

    نايا، و قوة العزم و اإلقدام، و حب الصدق و العدل وأهلـهما، و              للدنيا، و الترفع عن الد

  .ض الكذب و اجلور و أهلهماغب

نه من النادر أن يولد إنسان مزود هبـذه الـصفات كلّهـا             إالّ أن الفارايب أدرك أ      

اجتماع هذه كلها يف إنسان عسر، فلذلك ال يوجد من فطر علـى هـذه               «ويعترف أن   

ليكتفي بستة شروط منها أن يكون      . )1(»الفطرة إال الواحد بعد الواحد و األقل من الناس        

 فيما ال حيفظ عن األسـبقني       له جودة استنباط   و   الرئيس حكيما و أن يكون عاملًا حافظًا      

ية وقوة  ؤو أن تكون له جودة ر     . ويكون فيما يستنبطه من ذلك حمتذيا حذو األئمة األولني        

استنباط ملا سبيله أن يعرف يف وقت من األوقات احلاضرة من األمور و احلـوادث الـيت                 

لك صالح  حتدث مما ليس سبيلها أن يسري فيه األولون، و يكون متحريا مبا يستنبطه من ذ              

حال املدينة، و أن يكون له جودة إرشاد بالقول إىل شرائع األولني، و أن يكون له جودة                 

  .ثبات ببدنه يف مباشرة أعمال احلرب

كما يتنبه الفارايب مرة أخرى إىل أن توفر هذه الشروط و اخلصال يف شخص واحٍد     

حدمها فيلسوف واآلخر   يلجأ حينئذ إىل اقتسام الرئاسة بني شخصني اثنني أ        و  أمر صعب،   

و يفترض معلمنا عدم وجـود هـذين الشخـصني،          . تتوفر فيه الشروط اخلمسة الباقية    

ويتساهل مرة أخرى يف تعيينه رئيس املدينة أو الرؤساء األفاضل، إىل أن يقبل جبماعة مـن          

 أو يف كل واحد منهم صفة مشروطة، حيث تتـوفر احلكمـة يف              ماألشخاص تتوفر فيه  

 الرؤية يف الثاين، و هكذا تتوزع الصفات على باقي اجلماعة، واملهـم يف              واحٍد، و جودة  

                                                           
  .129، ص آراء أهل املدينة الفاضلةكتاب أبو نصر الفارايب،  1
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رتبط وجود املدينة الفاضلة بوجوده و هتلـك        ياألمر هو أن يكون بينهم حكيم فيلسوف        

ألن الشرط الرئيس لقيام املدينة الفاضلة هو احلكمة و الفلسفة و دوا لن يستقيم              . لغيابه

  .رى النوريأمر أهلها وال 

 على إثر هذا التحليل آلراء الفارايب حول شروط الرئاسة و أنواعها نالحظ أنـه               و  

يرفض شرعية احلكم القائم يف عهده بطريقة ضمنية الذي يتأسس على مبدأ الوراثة أو على           

ويكون   .مبدأ القوة و املكر، و هذه كلّها طرق بعيدة كل البعد عن أسس احلكم الفاضل

من جهـة   قد حاول أن يقرب بني الفلسفة كنظريات وآراء         الفارايب من خالل مشروعه     

فساد أحوال جمتمعه آنذاك لـن      والواقع االجتماعي السياسي من جهة أخرى، و رأى أن          

 عليه إال عن طريق املعرفة بصورهتا الفلسفية اليت ال تعتمد على ملّة بعينها إمنا بكل                يضتيق

 فتجمع الشتات و تضم النـاس حـول         ملّة قادرة أن تقضي على اجلهالة و توحيد الرأي،        

رئاسة صاحلة وسلطة مركزية يكون بوسعها بناء مدينة فاضلة حيتل فيها كل فرد مكانـه               

تنظيم املدينة عن طريق االعتماد على       فيكون حينئٍذ    .الطبيعي و يقوم بوظيفته املسندة إليه     

ـ                د اخلالفـة   الفلسفة من شأنه أن حيقق ملكوت اهللا على األرض من جهة، و إعـادة جم

  .اإلسالمية من جهة أخرى
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 املذاهب تعـاش الفارايب يف عصر اختلفت فيه اآلراء و األهواء و امللل كما تعدد           

والنحل مما أدى إىل ايار الدولة و تفكيكها، و انبثقت عن احنالهلا إشكالية حتقيق الوحدة               

يتم استرجاع هيبة الدين و الدولة علـى حـد          يف اجملتمع اإلسالمي مهما كان األمر حىت        

ألن مرض التفكك و التشتت قد أصاب كل أجزاء و مستويات اجملتمع الفكريـة              . سواء

  .منها و السياسية و االقتصادية و االجتماعية

إالّ أنّ الذي يهمنا هو شدة الصراع الفكري بني أصحاب النقل و أصحاب العقل                

 منطلقات خاصة و دعائم معينة، لتفوز كل واحدة بعـدد           إذ تنطلق كل مجاعة منهما من     

وفيق بني الدين و الفلسفة من املهام العظام اليت جترأ          فأصبح حني ذاك الت   . كبري من اجلمهور  

اخلوض فيها حىت يبين اجلسر املتني الذي يربط بني املتـصارعني فيتجنـب             على  الفارايب  

و تسييد العقل كما فعـل      أاعرة و املاتريدية،    اإلفراط يف تسييد النص الديين كما فعل األش       

وإعادة بناء  وتوحيدها  الراوندي و الرازي، ألن الغرض من التوفيق هو مجع األمة املنقسمة            

. بـني اجلمـاعتني   الدولة املنهارة من جديد و يأيت الفارايب ليأخذ موقف احلياد والتوسط            

ية األمر مث يؤكد بالربهان واحلجـة       حيث يصر على إلغاء االختالف املوجود بينهما يف بدا        

فكان . ن عامل الدين ليس إالّ مثاالت ملا يف عامل العقل         إاتفاقهما انطالقًا من فكرته القائلة      

معلمنا مبثابة صوت العقل و نداء الضمري جملتمع منهار يكون من الصعب قول كلمـة               إذا  

كما يظـن   اأمرا هِينفهذا ليس . و أهواء اجملتمعأأهواء الفرد  سواء احلق و مواجهة األهواء 

البعض ألنه يتطلب احلكمة و الشجاعة و الشعور باملسؤولية كما يتطلب أحيانا االستعداد             

جل حتقيق املثل األعلى فلجأ يف املرحلة األوىل من مهمتـه املـذكورة إىل              أللتضحية من   

را على اتفاقهمـا    الربهنة على وحدة العقل من خالل اجلمع بني رأيي احلكيمني فكان مص           

مع بينهما من أجل اجلمع فقط كما فعل فور         مل جي وذكيا يف تقدمي الدليل، على ذلك ألنه        
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       زاع القائم بني الفالسفة وتوحيدهم بتوحيـد       فوريوس ومسيليقوس و إمنا من أجل حل الن

و إنه من املـستحيل أن      . الفلسفة يف آراء أفالطون و آرسطو و جعلها قبلة لكل الفالسفة          

ختالف املوجود بني احلكمني ألنـه أدرى النـاس         النفترض جهل الفارايب و عدم تفطنه ل      

مثانية عشر   حماورات و  منها أربع «بذلك و أعلمهم حيث اطلع على عدد كبري من كتبهما           

ومـذهب  بـني مذهبـه     الفرق اجلوهري   إظهار  كفي لتوضيح منهجه و   تكتابا ألرسطو   

  .)1(»أفالطون

ألمر الواقع و مل يقّر باختالفهما إمنا تقيد بفكرة         لمل يستسلم   نالحظ إذن أن معلمنا       

 حتقيقه و هذا ما يؤكده أيضا حممد عابد اجلابري          حاولت راسخة يف ذهنه و هدف       ـكان

الفارايب يعرف أن أفالطون أسبق زمانا من أرسطو،        «ن  إ إذ يقول    حنن و التراث  كتابه   يف

بوجود الصانع و بوجود مثل مفارقـة يف عـامل          وأنه أستاذ له، و أنه فيلسوف إهلي يقول         

اإلله، ال تدثَر و ال تفسد، و أن أرسطو خيالف أستاذه يف كل ذلك إذ يقول بقدم العـامل                   

 و مع هذا كلّه يأىب إال أن جيعلهما يف مرتلة واحدة، وعلـى رأٍي               …وعدم مفارقة الصور  

  .)2(»…واحد يف هذه املسائل األساسية

على قدرة  هذه املرة   يواصل الفارايب مهمة اجلمع ليربهن      نفسه  ء  كااإلصرار و الذّ  بو    

الكلي الشامل ملثاالت الدين من خالل فلسفته امليتافيزيقية وبالضبط من          ل  العقل على التأوي  

، حيث عمل على اجلمع بـني آراء        النقاد و الباحثني  خالل نظرية الفيض اليت أسالت حرب       

بلغ هدفه و ميزجهم بتعاليم املـذهب اإلمسـاعيلي         يىت  حلوطني  أفالطون و أرسطو، و أف    

      ين والفلـسفة  والصابئة و التصوف، ليعطي كل ذلك ملسة إسالمية يف إطار التوفيق بني الد

  .للقضاء على الصراع القائم بني أهل الدين و أهل الفلسفة
                                                           

  .78، ص آراء أهل املدينة الفاضلةكتاب  أبو نصر الفارايب، 1
  .91، ص حنن و التراث حممد عابد اجلابري، 2
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مهمـة  لنصل يف املرحلة الثالثة من هذه املهمة اليت ألقاها الفارايب على عاتقه و هي                 

مينح الـرئيس   بناء اجملتمع اإلسالمي على أسس جديدة و متطلع إىل آفاق تقدميية مما جعله              

 األمهية القصوى و يشترط فيه احلكمة و جيعل املدينة الفاضلة رهنا هلا، فغياهبا يعيناحلاكم 

 هالك املدينة و أفرادها ألن الوقت قد حان لبناء دولة العقل حىت و لو تطلب ذلك إدخال                

تعديالت على الشريعة اإلسالمية و هذا شيء مشروع من وجهة نظر الدين، فقـد غـري                

. عيسى شريعة موسى، و صحح حممد صلى اهللا عليه و سلم ما تبقى من شريعة عيـسى                

بني الدين و الدولة إذ يـرى       ة  رتباطياليصل يف مرحلة من مراحل التوفيق إىل إجياد عالقة          

ياسية يف صورهتا املثالية و بني احلقيقة الدينيـة يف صـورهتا            عالقة وثيقة بني الظاهرة الس    

اجلمع بني النيب و الفيلسوف من جهة و الربهنة على أن السعادة هي هـدف               : التطبيقية  

مزدوج يف الدنيا و اآلخرة، أما النظام املتبع من أجل بلوغها فيستمده معلمنا مـن نظـام                 

  :اآليتأجزائه، هلذا نستنتج الكون املتناسق الذي ال خلل فيه رغم تعدد 

عملية اجلمع اليت بدأ هبا مشروعه و فلسفته التوفيقية عبثا كمـا ظـن              مل تكن    - 1

البعض وإمنا العبث عندما صدق هؤالء أن الفارايب مل ينتبه إىل هذا االختالف املوجود              

  .بني احلكيمني و مل يعرفه

منـا التـسرع    إغفلته و   مل يكن اجلمع بني احلكيمني نتيجة تسرع الفارايب و ال ل           - 2

كان عندما أسدل بعض الباحثني الستار على هذه العملية و حكموا عليهـا بالفـشل           

 وغفلتهم عن األسباب احلقيقية الدافعة إليها و عن األهداف املرجـوة منـها              ،الذريع

  .بالعودة إىل استنطاق الفترة التارخيية اليت أجنبتها

اجلميع من أجل الـسعي قـدما يف بنـاء    إن الفارايب تعمد اجلمع و حتايل على    - 3

 مشروعه االجتماعي و السياسي للقضاء على األزمة القائمة آنذاك، فكانت حماولـة 

  .ة خلدمة الفترة الزمنية عاش فيها الفارايبيفلسفية آنية وظرف
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هذه احملاولة خطوة أولية و ضرورية للشروع يف سلسلة أخرى من عمليات            تعرب   - 4

 برهن عليها معلمنا فيما خيص الفلسفة و الـدين واعتبارمهـا            اجلمع و التوفيق كاليت   

موضوعني متشاهبني إىل حد بعيد، كما مجع معلمنا بعدها بني الفيلسوف والنيب وجعل             

و هي حتقيق سعادة    ذاهتا  يف اجملتمع و الغاية     نفسه   الدور   امنهما شخصني متقاربني هلم   

  .مجيع الناس

 بني رأيي احلكيمني قبل الـشروع يف معاجلـة          لقد مهد الفارايب بفكرة اجلمع     - 5

 أال و هـي     -قبله و بعـده   –اإلشكالية احلضارية اليت تناوهلا أغلب الفالسفة املسلمني        

عن هؤالء بفضل هذه احملاولـة   إشكالية التوفيق بني العقل و النقل، إالّ أن معلمنا متيز

  . اجملتمع و آرائهمالفريدة إميانا منه بوجوب توحيد الفلسفة قبل توحيد أفراد

و إذا كانت حماولة اجلمع بني احلكيمني فريدة من نوعها، فإن معاجلة الفـارايب               - 6

ملفهوم امللّة و اهتمامه هبذه الفكرة كان جديدا إىل درجة ختصيصه كتابا كامال ملعناها              

توجيه آرائهم، إذ أنـه أعطاهـا     نفوس الناس ويفودورها يف اجملتمع و كيفية تأثريها 

عادا كثرية و ربط امللّة بالدين و بالفلسفة و جعل منها مهزة وصل جتمعهما، مما أدى                أب

ه اإليديولوجيا بـاملفهوم    با تش إىل القول إ  ببعض الدارسني أمثال عبد الرمحن بوزيدة       

  .احلديث
  

هكذا يكون الفارايب قد آمن بوحدة الفلسفة و احلقيقة، فراح جيمع بني احلكيمني             

ة نظام املدينة الفاضلة مما جعله حياكي نظام الكون و دقة تناسقه و يوضح              كما آمن بوحد  

ذلك من خالل نظريته يف الفيض و النفس و صانع الوجود فالوحدة هي منطلقة و توحيد                

و تبقى الوسيلة املتخذة ألجل ذلك عرضة للنقد والنقـاش،          . اآلراء و الصفوف هو غايته    

عليهما الفارايب فلسفته هو كل ما ميكن عمله يف هذا          رغم أن اجلمع و التوفيق الذي أقام        
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اإلطار دون التضحية بطرف من األطراف ألن التوفيق يف حد ذاته حيمل معـىن التـسوية                

  .واحلل الوسط، و إالّ ملا كان توفيقًا

أن الفارايب الفيلـسوف مل     أن نؤكد   ال يسعنا يف األخري و حنن ننهي حبثنا هذا إالّ           

نتمي إليها  يوقات خارجا عن زمنه و ال عن اإلشكالية احلضارية اليت           يكن يف وقت من األ    

كما يظن البعض، إمنا كان من الذين بصموا بعمق الفلسفة اإلسالمية بآرائه النرية وفلسفته              

إذا أصاب فله أجران    : التوفيقية، و لنكن منصفني يف أحكامنا على هذا الفيلسوف و لنقل          

عدنا بعقولنـا ووجـداننا إىل      إذا  صفه احلكم إال    نن أننا لن    و إذا أخفق فله أجر واحد، إالّ      

  . جعلته يقترح حلوالً ال تصدق إالّ على زمانه ومكانهوالفترة الزمنية اليت عاشها 
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